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 بايضغِ َٔ إٔ ي٘ َام٢ طٌٜٛ ا٫ إٔ تاصى٘ ايع٢ًُ ققرلعًِ ايٓؿػ ٖٛ عًِ َٔ ايعًّٛ اؿزٜج١ ْغبٝا  

 ؾًِ ٜعٗض مبعٗضٙ ايع٢ًُ اؿزٜح ا٫ أٚخض ايكضٕ ايتاعع عؾض  

ايذلاخ ايؾضق٢ ايكزِٜ عٓز ايؿضؼ ٚاهلٓٛرٚايذلاخ ايػضب٢ ايكزِٜ تز دشٚصٙ ايتاصى١ٝ ايٞ  .ٜعٗض ؾذا٠ بٌ متمل 

 عٓز ب٬ر ايْٝٛإ ٚخاف١ عكضاط ٚاؾ٬طٕٛ ٚاصعطٛ.ٚمزر أِٖ َضاسٌ تطٛصعًِ ايٓؿػ نُا ٢ًٜ

 انفهسفح انَٕٛاَٛح انقدميح: -ا 
   أٖتُت ؾ٢ أٍٚ ا٫َض بزصاع١ َا١ٖٝ ايٓؿػ َٚعضؾ١ سكٝكتٗا 

 اصتبطت بزصاع١ ايٓؿػ أٚ ايضٚح  ٚيشيو زلٝت  يف ايبزا١ٜ بأعِ عًِ ايٓؿػ ) ٫ْٗا 

  بٗا ؾغضٚا ا٫س٬ّ ٚايتؿهرلٚاؿػاعتكارِٖ ٢ٖ َقزص ايغًٛى ٚؾايضٚح ؾ٢ 

 ٚا٫رصاى 

  َ٘جاٍ : ٜض٣ اؾ٬طٕٛ إ اؾهاص ا٫ْغإ هلا اثض ع٢ً عًٛن٘ ٚاعتذابت 

 

 

 ادلزحهح انفسٕٛنٕجٛح ٔانثٕٛنٕجٛح -2 
 بزأ عًِ ايٓؿػ ٜغتكٌ عٔ ايؿًغؿ١ ٜٚضتبط بعًِ ايؿغٝٛيٛدٝا "عًِ ٚظا٥ـ ا٫عنا٤"  

 إَهاْٝات املٓٗر ايتذضٜب٢ ايش٣ نإ َغتدزَا ؾ٢ ٖشٙ ايعًّٛ . يٝغتؿٝز َٔ 

 َجٌ : َعضؾ١ تأثرل املضض ايٓؿغ٢ ع٢ً اعنا٤ اؾغِ   

 ومن الزواد األوائل الذين ساهموا فى حتويل علم النفص إىل املزحلة الفشيولوجية: 

 فَٕــــــــــــــد
 اعٗاَات٘ ؾ٢ فاٍ ايزصاعات ايٓؿغ١ٝ :َٔ أبضط 

 ّ 1879أْؾأ ؾْٛت أٍٚ َعٌُ ػضٜيب يعِ ايٓؿػ بأملاْٝا عاّ 

 ػاصب َعًُ٘ اْقبت ع٢ً َٛمٛعني ُٖا ) ا٫سغاؼ ٚا٫رصاى ٚايؾعٛص(    

 ّ 1881اعػ ف١ً ايزصاعات ايؿًغؿ١ٝ عاّ     

 وركزت  البحوث  التحزيبية فى معمل فونت التحزيبى على ثالثة حماور هى: 

       َجٌ : تشٚم ايطعاّ اٚ اعتٓؾام صا٥ش١ عطض .    عًُٝات ا٫رصاى اؿغ٢  -1

 :ايت٢ تٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني املجرلات ٚا٫عتذابات ايٓاػ١ .ا يطبٝع١ ايٓؿغ١ٝ  -2

 ًثى : رد فعى اهطفى عند ًغاهدة فيوٍ رعب 

   : ٖٚٛ ايؿافٌ ايظ٢َٓ بني ظٗٛص املجرل ٚفزٚص ا٫عتذاب١رصاع١ طَٔ ايضدع  -3

 ًثى : اهفاصى اهشًنى بني مساع جزظ اهثويفون واهزد عويى 

 

 نذأة علم النفس وتطوره 
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 يزحهح االسرقالل-3
تؾهًت دبٗة١ دزٜةز٠   ٚ عاصض بعض ايعًُا٤ اصتباط عًِ ايٓؿػ بعًِ ايؿغٝٛيٛدٝا  ٚاعتدلٚٙ  َٔ ايتبع١ٝ  

 يتشضٜضعًِ ايٓؿػ َٔ ٖشٙ ايتبع١ٝ. 

َٚٓٗر عًةِ ايةٓؿػ ٖةٛ    ٚؼزر َٛمٛع عًِ ايٓؿػ ٖٛ رصاع١ ايغةًٛى ايعةاٖض٣ بةز٫ َةٔ رصاعة١ ايؾةعٛص.        

صلاابى كععلب اهللزة حضلثعوي عويولا )ا(لا(ى ( وال زرهلا        اًثلى : فولٍ اهضلوون و    امل٬سع١ ٚايتذضب١ 
 الصدقائى  

 

 
 ادلدرسح انثُائٛح

أسسٓا فَٕد ٔأشٓز 
 ذاليٛذِ)ذرشز(

  )املباؽض٠ سزرت َٛمٛع عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ رصاع١) اـدل٠ ايزاخ١ًٝ ايؾعٛص١ٜ

بٗزف ؼًًٝٗا ٚصرٖا اىل اعتدزَت َٓٗر ا٫عتبطإ ايشات٢ يزصاع١ اـدل٠ ايؾعٛص١ٜ يًؿضر

 عٓافضٖا ا٫ٚي١ٝ  ) ايٛع٢ ٚايتؿهرل ٚاملعضؾ١ (

 ًثى : اهذهاة هطايب وتصف هى ًاتغعز بى ًن ًزض 

 ادلدرسح انسهٕكٛح
 )ٔاطسٌٕ(

ْعةضت إىل عًةِ ايةٓؿػ عًةة٢ أْة٘ )عًةِ ايغةًٛى( ايةةش٣  هةٔ ٬َسعتة٘ ٚقٝاعةة٘          

 صنظت ع٢ً ايغًٛى ٚيٝػ ايؾعٛص . َٚجٌ:)اينشو ،ٚايبها٤،ٚايًعب (

اعتدزَت امل٬سع١ املٛمٛع١ٝ اـاصد١ٝ يزصاع١ ايغًٛى ، بز٫ َٔ َٓٗر ا٫عتبطإ .   

  ًثى : قياظ (ضاة اهذكاء هغدص ًا

انرحهٛم يدرسح 
 انُفسٗ
 )فزٔٚد(

 . أنزت عًٞ أثض ايزٚاؾع اي٬ؽعٛص١ٜ عًٞ ايغًٛى 

 . ٚغضا٥ظ ؾطضٜة١ ٚقة٣ٛ راخًٝة١     ٚتض٣ إٔ ايغًٛى ايعاٖض٣ يًؿضر ْتٝذ١ يزٚاؾع ٫ ؽعٛص١ٜ

 َجٌ : ط٫ت ايًغإ اثٓا٤ اؿزٜح ...

  أنزت ع٢ً ا٫ثض اـطرل ملضس١ً ايطؿٛي١ املبهض٠ ؾ٢ تهٜٛٔ ٚتؾهٌٝ ؽدق١ٝ ايؿضر 

   ًثى : تعويٍ االباء الوالدهٍ اهصدق واالًا(ة واالخعق احلضنة 

 يدرسح اجلشطهد
 كْٕهز( -)كٕفكا

 أنزت ع٢ً إٔ ا٫رصاى ع١ًُٝ ن١ًٝ ٚيٝغت دظ١ٝ٥ 

 ٚا٫ْـ ٚا٫سٕ ٚايؿِ . ؾأْت تزصى ايٛد٘ َج٬ نهٌ ٫ نُذُٛع١ أدظا٤ نايعني  

 ) قإْٛ ايقٝػ١ ايه١ًٝ ( ٜٚع٢ٓ ٖشا إٔ ايهٌ اندل َٔ فُٛع أدظا٤ٙ. 

ًلللثع : عنلللدًا حلللدخى ًعولللٍ اهفصلللى فللليعئغ ان بعللل  اهطلللعة  لللائاني  لللٍ حعلللز      
 امسائوٍ بعد يهم  

 ادلدرسح ادلؼزفٛح
 - ٔدَٔاند  -سكُز 

 َٕٔرياٌ

٫ٕ عةًٛى  بةني املةجرل ٚا٫عةتذاب١     ايعك١ًٝ ايت٢ تتٛعط رصاع١ ايعًُٝات املعضؾ١ٝ قاَت  

ا٫ْغإ يٝػ فضر اعتذاب١ بغٝط١ ملٓب٘ بةٌ ٜتنةُٔ عًُٝةات عكًٝة١ َجةٌ ا٫ْتبةاٙ       

 ٚا٫رصاى 

َةج٬ : املةشانض٠ ٚايةتعًِ ٜتطًةب     يؿِٗ ايعًُٝات املعضؾٝة١   املٓٗر املٛمٛع٢ ت اعتدزَ 

 ا٫ْتباٙ ٚا٫رصاى 

 

  ثانوا : مدارس واتجاهات علم النفس 
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 ايع١ًُٝ يهٌ دٛاْب ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ٚأسٝاْا اؿٝٛا٢ْ صرا ع٢ً كتًـ املٓبٗات"ٖٛ ايزصاع١ 

 هو عوٍ حدرظ اهعواهز اهنفضية ج : هعوٍ اهنفط ؟ ظ : اقرتح : تعزحفا اصرتعادحا 
 

 :ـح اندراسح انؼهًٛــــ
 اِٖ َٔ ايغ٪اٍ َاسا ْعضف .ايغ٪اٍ : )نٝـ ْعضف ( افبح ٚ ٖٞ ) أعًٛب ايٛفٍٛ اىل املعًَٛات ٚيٝػ تأنٝز املعًَٛات (

 ظ : اقرتح : تعزحفا اصرتعادحا  هودراصة اهعوٌية هعوٍ اهنفط ؟
 هى اسلوب منظم فى مجع املعلومات وحتليلها حتليل موضوعى 

 
   ـى :ـٔانؼهــــــــــ

 عًغ١ً َذلابط١ َٔ اؿكا٥ل ٚاملؿاِٖٝ ٚايكٛاْني ٚايٓعضٜات ْقٌ ايٝٗا بامل٬سعات ٚايتذاصب 

 ًثى : دراصة (شالء املصعات اهنفضية ملعزفة طزق ععجوٍ 
 

 :ٕكانسهــــــــــــــ
 نٌ َا ٜقزص عٔ ا٫ْغإ َٔ اعتذابات صرًا عًٞ كتًـ املجرلات  

 ٚايغًٛى ا٫ْغا٢ْ ؾ٢ ايػايب فُٛع١ َٔ ا٫عتذابات .   

 ًثى : املغى حعد صوون ظاهزى ...واهثفلري (غاط داخوى  

 اصرتعادحا هوضوون ؟ح تعزحفا ظ: اقرت 

 هو كى افعاي اال(ضان ظاهزة او  ري ظاهزة ردا عوٍ ًناوات 

 
  :ـزادلصٛـــــــــــــــ

 ٖٛ ا٣ عاٌَ خاصد٢ أٚ راخ٢ً ٜجرل ْؾاط ايها٥ٔ اؿ٢ أٚ ٜػرلٙ اٜٚٛقؿ٘

 حا هوٌثري ؟ ...هو طاقة ًغرية هنغاط اهلائن احلى ًزتاطة باعضاء احلط ظ: اقرتح تعزحفا اصرتعاد
 
 
 

 

  الموضوع الثانى : تعروف علم النفس واهدافه 
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 :: ذُقسى اىل َٕػاٌ ًْا  إَاع ادلصرياخ    
 مجريات داخلية  مجريات خارجية 

 ٢ٖٚ ايت٢ ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ راخً٘ ٢ٖٚ ايت٢ ت٪ثض ع٢ً ا٫ْغإ َٔ خاصد٘ 

 مادية
 نض١ٜ٩ ثعبإ

 اٚ زلاع فٛت ايدلم ٚايضعز 
 فسيولوجية

نتكًك عن٬ت املعز٠ اثٓا٤ 

 اؾٛع 

اٚ انؿاض َغت٣ٛ ايغهض ؾ٢ 

 ايزّ 

 اجتماعية
 نض١ٜ٩ فزٜل

 نفسية اٚ زلاع خدل ٚؾا٠ ؽدك قضٜب

 ناـٛف

 ايش٣ ٜزؾع ا٫ْغإ يًٗضب 

 
 
 

 َشاط ٚقٕو تّ انكائٍ احلٙ كاسرجاتح دلٕقف تسثة يُثّ أ يصري .
 : تٓاٍٚ ايطعاّ ٖٛ ا٫عتذاب١ ايطبٝع١ٝ يزاؾع اؾٛع 1َجاٍ 

  : رَع ايعني تًكا٥ٞ يزخٍٛ اٟ دغِ غضٜب ؾٝٗا . 2َجاٍ 

 َجٌ : ؼضٜو ايشصاع اعتذاب١ يًضر ع٢ً ايتش١ٝ 

 

 

 

 

 

 

 

 ا٫ْؾط١ اؿضن١ٝ ا٫ْؾط١ ا٫دتُاع١ٝ ا٭ْؾط١ ا٫ْؿعاي١ٝ ا٭ْؾط١ ايعك١ًٝ

 ٚا٫بزاع  ايتؿهرل

  ٚا٫ْتباٙ  ٚايتعًِ ٚايتشنض

 

َجٌ : مماصع١ يعب١ 

 ايؾطضْر 

ٚاؿب  ايؿضح ٚ اؿظٕ

ٚايهضا١ٖٝ ٚاـٛف 

 ٚايػنب 

َجٌ : نضا١ٖٝ صا٥ش١ 

ايغذا٥ض   اٚ اـٛف َٔ 

 ايؿ٦ضإ 

 ا٫ْبغاط ٚا٫ْطٛا٤

 ٚايتعإٚ 

 

َجٌ : املؾاصن١ ؾ٢ 

 ا٫عُاٍ اـرل١ٜ 

 املؾ٢ ٚايهتاب١

 ٚايًعب 

 

َجٌ : يعب نض٠ 

 ايكزّ 

 ـ االدتجابـة  5

 ـ االنـذـطـة  6
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ايتٓب٪ بايغًٛى  ؾِٗ ٚتؿغرل ايغًٛى اٱْغا٢ْ

 )ايتٛقع(

 مبط ايغًٛى ٚايتشهِ ؾٝ٘

ٖٛ ا٫ساط١ ايؾا١ًَ بهٌ  

 دٛاْب اؾعاٍ ا٫ْغإ 

َٔ  اٚتؿغرلٖٚٚفؿٗا بزق١  

 . اخ٬ٍ أعباب سزٚثٗ

َجاٍ : قز ٜهٕٛ صنٛب ايغٝاص٠ 

يًشٖاب يًُزصع١ اٚ اـضٚز يف ْظ١ٖ 

. 

َج٬ :  اـٛف عٓز ايطؿٌ قز ٜهٕٛ 

عبب٘ ع٤ٛ َعا١ًَ ايٛايزٜٔ اٚ 

 َؾاٖز٠ اؾ٬ّ ايضعب

ٖٛ تٛقع َغبل بإ  

ؾضر َعني عٝغًو 

بطضٜل قزر٠ ؾ٢ 

ظٌ تٛاؾض ظضٚف 

 َع١ٓٝ 

ؾِٗ ٚتؿغرل ايغًٛى  

ٜغاعز ؾ٢ ايتٓب٪ 

بغًٛى ايؿضر يف 

 املغتكبٌ .

َجاٍ : عٓزَا ٜهٕٛ طايب 

َتؿٛم ْتٛقع رخٛي٘ 

 . ن١ًٝ قُ٘

َجاٍ اخض : عٓزَا ٜهٕٛ 

ايطايب ٬َُٗ 

يزصٚع٘ ْتٛقع 

 صعٛب٘ ؾ٢ ا٫َتشإ 

ٖٛ مبط ايعضٚف ايت٢ تغبب سزٚخ  

ظاٖض٠ َع١ٓٝ بؾهٌ وكل 

 ايٛفٍٛ يًٗزف 

 ايتؿغرل ٚايتٓب٪ يًغًٛى ٜغاعز ؾ٢ 

 مبط ٖشاايغًٛى ٚايتشهِ ؾٝ٘   

 أ١ُٖٝ اينبط ٚايتشهِ  :  

 ؼغني ع١ًُٝ ايتعًِ.  - 1

 ايطاقات ايبؾض١ٜ. تكًٌٝ ٖزص -2

 ت١٦ٝٗ أعباب ايقش١ ايٓؿغ١ٝ يٮؾضار.ة 3    

َج٬ : اسا عضؾٓا ٌَٝ طايب ملار٠ ايعًّٛ ْٛؾض 

َجٌ طٜاص٠ املعاٌَ ٚاملؾاصن١ ؾ٢ ي٘ ايعضٚف 

 املغابكات ايع١ًُٝ 

 َجاٍ : ؽدك َٓشضف

 تؿغرل ٚؾِٗ ايغًةةةةةةةةةةةةٛى : بغبب أفزقا٤ ايغ٤ٛ

 ةة٪ : َاراّ َع ٖ٪٤٫ أ٫فزقا٤ عٝظرار امضاؾ٘تٓبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاي

 مبط ايغًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛى : ْبعزٙ عٔ ٖ٪٤٫ ا٫فزقا٤

 ْٚقٌ يًكٛاْني ايغًٛن١ٝ بعز ايعزٜز َٔ ايزصاعات إٔ َجٰ: ) أفزقا٤ ايغ٤ٛ َٔ أعباب ا٫مضاف (

 

 

 

 يكز اتغع فاٍ عًِ ايٓؿػ يٝؾٌُ َععِ املٝارٜٔ اييت ٜعٗض ؾٝٗا عًٛى ا٫ْغإ 

 ٚ هٔ تقٓٝـ فا٫ت عًِ ايٓؿػ ٚؾضٚع٘ ايٞ فُٛعتني نبرلتني ٜٚٓزصز ؼت نٌ َٓٗا عزر َٔ ايؿضٚع  
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 اجملاالخ االساسٛح نؼهى انُفس ) انُظزٚح ( 
 (ٚايتٓب٪ بايغًٛى  -)ؾِٗ ايغًٛى ٖٚشٙ اجملا٫ت تضنظ عًٞ ؼكٝل ٖزؾني َٔ اٖزاف عًِ ايٓؿػ ُٖٚا  

اييت تؿغض ايغًٛى ٚتغاعز عًٞ ايتٓب٪ ب٘ ايعا١َ  كٛاْني ايتٗزف ٖشٙ اجملا٫ت ايٞ ايٛفٍٛ ايٞ   :ايتعضٜـ  

 َٔ اِٖ ٖشٙ اجملا٫ت:رٕٚ إ ْضنظ عًٞ ايتطبٝل ايعًُٞ هلا 

 اٖتُاَات٘ َٚٛمٛعات٘ المجال

علم النفس 

 العام

 ٜكزّ ا٫عاؼ ايٓعض٣ يهٌ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ املزخٌ يهٌ ايعًّٛ ايٓؿغ١ٝ  -1

 ٜٗتِ بايكٛاْني ايعا١َ اييت تؿغض ايغًٛى. -2

 ٜٗتِ بايزصاع١ ايٓعض١ٜ يعاٖض٠ ْؿغ١ٝ َع١ٓٝ  -3

 َٔ َٛمٛعات٘ ايزٚاؾع ٚا٫ْؿعا٫ت/ا٫سغاؼ ٚايؾدق١ٝ ٚايشنا٤ -4

: ٚمع قٛاْني عا١َ تؿغض ظٛاٖض ْؿغ١ٝ َجٌ اـٛف َٔ ا٫َانٔ املضتؿع١ اٚ ظاٖض٠ َجاٍ  -5

 ايعٓـ 

علم النفس 

 الفدوولوجي

 رصاع١ اؾٗاط ايعقب٢.ة 2                     رصاع١ ا٫عػ ايؿغٝٛيٛد١ٝ يًغًٛى -1

 رصاع١ ٚظا٥ـ ايػزر ٚا٫عنا٤ ٚتاثرلٖا ع٢ً ايغًٛى. ة     3

 َجٌ : رصاع١ تأثرل ايػز٠ ايزصق١ٝ ع٢ً عًٛى ا٫ْغإ 

علم نفس 

 النمو

 أو االرتقائي

ٜٗتِ بايُٓٛ ٚا٫صتكا٤ ا٫ْغا٢ْ ٚايعٛاَةٌ ايتة٢ تؾةهٌ ايغةًٛى َٓةش املة٬ٝر سةيت ايؾةٝدٛخ١          -1

 ٚايٛؾا٠

 ٜٗتِ بزصاع١ ايتػرلات ايت٢ تطضا ع٢ً ايؿضر ؾ٢ َضاسٌ منٛٙ  -2

 ة ٜزصؼ ايكٛاْني ايعا١َ ايت٢ ىنع هلا ايُٓٛ 3

 : رصاع١ ايتػرلات ايت٢ ؼزخ ؾ٢ ؾذل٠ املضاٖك١ َجٌ ايُٓٛ اؾغ٢ُ ٚايعك٢ً ٚا٫ْؿعاىل َجاٍ 

علم النفس 

 االجتماعى

 ا٫ٖتُاّ بتاثرل ايؿضر ؾ٢ ا٫خضٜٔ . ة 2        ا٫ٖتُاّ بتأثض عًٛى ايؿضر باجملتُع . -1

 ايؾا٥عات ٚايتعإٚ ٚايتٓاؾػَٚٔ َٛمٛعات٘ ة    3

 َجاٍ : تأثض ايؿضر بجكاؾ١ ايب١٦ٝ ايت٢ ٜعٝؿ ؾٝٗا 

علم النفس 

 الفارق

 ٚ اؾُاعات بٗزف  ا٫ٖتُاّ بزصاع١ ايؿضٚم بني ا٫ؾضار أ -1

 املغاعز٠ ؾ٢ ع١ًُٝ ايتٛدٝ٘ ايتع٢ًُٝ  &        نؾـ اعباب ٖشٙ ايؿضٚم  &

 نٝـ ٜتؾاب٘ ا٭ؾضار .تعكٝب : إسا نإ عًِ ايٓؿػ ايعاّ ٜبني يٓا 

 . ٕٛؾإٕ عًِ ايٓؿػ ايؿاصم ٜبني يٓا نٝـ ىتًؿ 

  ٌرصاع١ ايؿضٚم ايؿضر١ٜ ؾ٢ ايغُات ايؾدق١ٝ ٚايشنا٤َج : 

علم النفس 

 المعرفى

 اؿ٢ ايها٥ٔ يز٣ ايت٢ ؼزخ ايزاخ١ًٝ املعضؾ١ٝ بايعًُٝات ٜٗتِ ❒

 ( ا٫رصاى– ا٫ْتباٙ -ا٫سغاؼ( 

 ايغًٛن٢ ايع٬ز املعضؾ٢ عتدزاّ با ايغًٛى تعزٌٜ ؾ٢ اعتدزاَ٘ ٜتِ ❒

 : تػٝرل عًٛى طؿٌ ٫ٜضٜز ايشٖاب اىل املزصع١ باؾٛا٥ظ ٚاملهاؾأ٠َجٌ 
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 اجملا٫ت ايتطبٝك١ٝ ) ايع١ًُٝ ( 

 تضنظ ع٢ً ؼكٝل اهلزف ايجايح َٔ أٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٚٛ )مبط٘ ايغًٛى ٚتٛدٝ٘ ٚايتشهِ ؾٝ٘(  

ؾ٢ َٝارٜٔ ايٓؾةاط   اتٗزف ٖشٙ اجملا٫ت اىل اعتجُاص َا تٛفًت ايٝ٘ ايؿضٚع ا٫عاع١ٝ ٚتطبٝل قٛاْٝٓٗ :ايتعضٜـ  

 َٚٔ اِٖ ٖشٙ ايؿضٚع ايتطبٝك١ٝ َا ٢ًٜ:ا٫ْغا٢ْ املتٓٛع١  

 اْرًاياذّ ٔيٕضٕػاذّ المجال

علم النفس 

 التربوى

 

 ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ فاٍ ايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ  -1

 ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني ايتعًِ ؾ٢ فاٍ ايتزصٜػ   -2

 ٜٗتِ بٛمع املٓاٖر ايزصاع١ٝ ايت٢ تتٓاعب َضسً٘ منٛ ايط٬ب .  -3

 : ٚمع َٓاٖر رصاع١ٝ تٓاعب ط٬ب املضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ َجاٍ  -4

علم النفس 

 الرناعى

 ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓؿػ  ؾ٢ َٝزإ ايقٓاع١  -1

ٜٗتِ عكٝل ايضما ايٓؿغ٢ ٚامل٢ٓٗ يًعاًَني ٚسيو باختٝاص ايعٌُ املٓاعةب ية٘ ٚتزصٜبة٘     -2

 عًٝ٘   

 اختٝاص  ايعُاٍ ا٫قٜٛا٤ بزْٝا ي٬عُاٍ ايت٢ تتطًب فٗٛرا نبرلا: َجٌ  -3

علم النفس 

 التجارى

 ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ َٝزإ ايتذاص٠  -1

 ٜٗتِ بزصاع١ ايعٛاٌَ ايٓؿغ١ٝ ايت٢ ت٪ثض ؾ٢ املغتًٗهني ٚطضم َعاًَتِٗ   -2

 : ؽؿٝض ا٫ععاص ٚعٌُ خقَٛات ع٢ً ايغًع ؾشب املؾذل٣ َجٌ  -3

علم النفس 

 الحربى

 ٜٗتِ بتطبٝل قٛاْني عًِ ايٓؿػ ؾ٢ امل٪عغات ايعغهض١ٜ   -1

 تٓاعبِٗ .ٜٗتِ با٫ختٝاص ايزقٝل يًذٓٛر ٚاينباط ٚتٛدِٝٗ اىل امل١ُٗ ايت٢  -2

ٜٗتِ بضؾع ايضٚح املع١ٜٛٓ يًذٓٛر يتشكٝل ايٓقض ؾ٢ املعاصى َٔ خ٬ٍ ايزعا١ٜ ٚاؿةضب   -3

 ايٓؿغ١ٝ 

 : اختٝاص مباط ٚدٓٛر نتا٥ب ايقاعك١ مبٛافؿات َع١ٓٝ َجٌ  -4

علم النفس 

االكلونكى أو 

 العوادى

 ٜٗتِ بزصاع١ اعباب ا٫مطضابات ايٓؿغ١ٝ ٚايعك١ًٝ نايكًل ٚاهلغترلٜا -1

 ؾ٢ ا٫فاب١ با٫َضاض اؾغ١ُٝٚاثضٙ  ٜٗتِ بزصاع١ املضمٞ ايٓؿغ٢  -2

 َجٌ : تعضض اسز ا٫ؾضار يقز١َ ْؿغٝ٘ ارت اىل افابت٘ بؾًٌ دغ٢ُ  -3

علم النفس 

 البوئى

 ٚايتعاٌَ ا٫َجٌ َع ايب١٦ٝ ٜٗتِ بزصاع١ ايع٬ق١ بني ا٫ْغإ ٚب٦ٝت٘  -1

 ٚايتقشض ٜٗتِ بزصاع١ املؾه٬ت ايب١ٝ٦ٝ  نايتًٛخ ٚا٫طرساّ ٚاينٛما٤  -2

 تأثرل ايظساّ ٚايهجاؾ١ ايغها١ْٝ ع٢ً فش١ ا٫ْغإ َجٌ  -3
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 عًِ ايٓؿػ ايغٝاع٢ :

 عًِ ايٓؿػ ايغٝاع٢ :

 ٜٗتِ بؿِٗ ايغًٛى ايغٝاع٢ ٫ٕ عًِ ايٓؿػ َضأ٠ ايغٝاع١ ٚايعهػ فشٝح  

 ٜٗتِ بؿِٗ ايع٬قات املذلابط١ بني ا٫ؾضار ٚاملٛاقـ ٚايت٢ تتاثض باملعتكزات ٚايزٚاؾع  

 فاٍ َتعزر ايتدققات ٜاخش َارت٘ َٔ ) عًِ ا٫ْغإ ٚا٫دتُاع ٚايؿًغؿ١ ٚا٫قتقار......اخل 

 تطبل ايٓعض١ٜ ايٓؿغ١ٝ ايغٝاع١ٝ ؾ٢ : 

 ضف ايغٝاع٢ ة ايعٓـ ايعضق٢ َجٌ اؿضٚب ٚا٫بار٠ايزٚص ايكٝار٣ ٚايغًٛى ايعٓقض٣ ة ايٓظع١ ايك١َٝٛ ٚايتط 

 تهٜٛٔ ايغٝاعات ايزاخ١ًٝ ٚاـاصد١ٝ ٚرٚص ٚعا٥ٌ ا٫ع٬ّ ؾ٢ ايتقٜٛت  

 : تؿغرل عًٛى ايؿضر ايغٝاع٢ َجاٍ  

 -املٛمٛع ايضابع :    

 َٓاٖر ايبشح ؾ٢ عًِ ايٓؿػ

  يًٛفٍٛ اىل ايكٛاْني.يه٢ ٜهٕٛ ايؿضر عاملا أٚ باسجا ْؿغٝا ٫بز إٔ ٜغتدزّ َٓٗر ع٢ًُ 

 ؾعًِ ايٓؿػ وكل اٖزاؾ٘ َٔ خ٬ٍ َٓاٖر ايبشح 

 ايطبٝع٢ إ ؽتًـ َٓاٖر ايبشح يف عًِ ايٓؿػ ٫خت٬ف ايعٛاٖض ايٓؿغ١ٝ ٚايغًٛن١ٝ َٚٔ ٖشٙ املٓاٖر َٔٚ 

  يُٓـــــــــــج االسرثــــــــــطاٌـ 1
   تعضٜـ َٓٗر ا٫عتبطإ:

 يشات٘ يٝددلْا عُا ٜزٚص بزاخً٘ َٔ أؾهاص َٚؾاعض ٚأساعٝػ.ٖٛ ٬َسع١ ايؿضر يٓؿغ٘ ٚتأًَ٘  

 امل٬سع١ ايشات١ٝ. -امل٬سع١ ايزاخ١ًٝ  -ايتأٌَ ايشات٢  –:  ايتأٌَ ايباط٢ٓ  اٜنآ ٜغ٢ُ    

  :  َاْؿعً٘ سني ْقـ َا ْؾعض ب٘ َٔ َؾاعض ٭سز ا٭فزقا٤. 1َجاٍ 

 :  سني ندل ايطبٝب مبا ْؾعض ب٘ َٔ أمل.    2َجاٍ

 َجاٍ َٔ عٓزى : عٓزَا ٜقـ ٫عب نض٠ َؾاعضٙ بعز ؾٛط ؾضٜك١ اٚ خغاصت٘

  َدلصات اعتدزاّ َٓٗر اٱعتبطإ )أُٖٝت٘( : -2 

 َٓٗر اٱعتبطإ َٓٗر ٫غ٢ٓ عٓ٘  ؾ٢ عًِ ايٓؿػ  سٝح أْ٘ ٜغتدزّ ؾ٢ اؿا٫ت نايتاي١ٝ 

 رصاع١ ايعٛاٖض ايٓؿغ١ٝ : نأس٬ّ ايّٓٛ ٚ ا٫ْؿعا٫ت . -1

 املضاٖل ملغتكبً٘ امل٢ٓٗ ) اس٬ّ ٜكع١ (َجٌ ؽٌٝ 

ملعضؾ١ َا  عٓزَا ٜطًب َٔ ايؿضر ا٫داب١ ع٢ً فُٛع١ َٔ ا٫ع١ً٦ ؽؿٜٛا اٚ ؼضٜضٜا اٱعتؿتا٤ات ايؾدق١ٝ : -2

 َجٌ اختباص  املكاب١ً ايؾدق١ٝ يط٬ب اؾاَعات  يزٟ ايؿضر َٔ ٍَٝٛ ٚصغبات .

َجٌ دًغ١ ايع٬ز ايٓؿغ٢ : سٝح ٜغتُع املعاجل اىل َا ٜضٜٚ٘ املضٜض َٔ َؾاعضٙ  يٝتعضف عًٞ َضم١ ٚع٬د٘  -3

 ايع٬ز عٓز ايطبٝب ايٓؿغ٢ 

 ايتعضف عًٞ ٍَٝٛ ا٫ؾضار . -4
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 ٚد٘ ايٓكز املٛد١ٗ إىل َٓٗر اٱعتبطإ :ة 3    

 قز ٜتعُز تنًٌٝ ايباسح أٚ خزاع٘ . ة 1

 َجٌ اخؿا٤ املضٜض بعض ا٫عضاص اثٓا٤ ايع٬ز ...اٚ اخؿا٤ طايب خدل صعٛب٘ 

 إٔ ايؾدك أثٓا٤ اٱعتبطإ ٜٓكغِ إىل باسح َٚبشٛخ ٚاسز ُٖٚا عًُٝتإ عكًٝتإ َتنارإة 2

 َج٬ املضٜض ٜقـ َؾاعضٙ ثِ ٬ٜسغ ْؿغ٘ اثٓا٤ ايٛفـ            

 يقاسب٘ . إٔ ايتأٌَ ايشات٢ ٜتأثض باـدل٠ ايؾدق١ٝة 3

 َج٬ نٌ ؽدك ٜقـ َؾاعضٙ َٔ ٚد١ٗ ْعضٙ اـاف١ عٔ َؾادض٠ َع١ٓٝ              

 قـ ايتؿهرل ايعُٝل ٚ ا٫ْؿعا٫ت اؿار٠ ٚايكٝاّ باعُاٍ ؽاق١ ٜقعب أعتدزاَ٘ ؾ٢ َٛاة 4

 َجٌ ع٪اٍ ا٣ ؾضر ؾ٢ َٛقـ اْؿعاٍ ...) َاسا تؾعض (          

 َٚٓدؿنٞ ايكزص٠ ايًػ١ٜٛ .ٜقعب اعتدزاَ٘ َع ا٫طؿاٍ ة 5

 ادلُٓـــــج انرجزٚثـــــٗ
      تعضٜـ املٓٗر ايتذضٜيب :

 ٚمبط املتػرل ايزخٌٝيف املتػرلات َع ايتذهِ  ن١ُٝ فاص١َ رل عًٞ َتػرل أخض بطضٜك١ رصاع١ اثض َتػ

 َجٌ : رصاع١ اثض ايظٜار٠ ايغها١ْٝ ع٢ً ايت١ُٝٓ        : أثض اينٛما٤ عًٞ ايتشقٌٝ ايزصاع٢َجاٍ 

 ؽضٚط املٓٗر ايتذضٜيب:

 ٖٚٛ ايتشهِ ايهُٞ ايقاصّ يف املتػرلات اييت تقٓـ إيٞ: اينبط ايتذضٜيبة 1

 أ( َتػرل َغتكٌ :                 املضار َعضؾ١ َزٟ تأثرلٙ)اينٛما٤(

 (َزٟ تأثضٙ) ايتشقٌٝ ايزصاع٢ملضار َعضؾ١ ب( َتػرل تابع:                        ا

 َجٌ ايت١ٜٛٗ     دة( َتػرل رخٌٝ:              املضار عظي٘ ٚعزّ رخٛي٘ اثٓا٤ ايتذضب١

 ٚاْكطاع ايهٗضبا٤                                             

اعتدزاّ فُٛعتإ  -2

 َتهاؾ٦تإ

 أ( فُٛع١ ػضٜب١ٝ : تتعضض يًُتػرلاملغتكٌ. ) اينٛما٤ (

 ًُتػرل املغتكٌ .يب(فُٛع١ مابط١: ٫ تتعضض 

 تعضٜض اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ يًُتػرل املغتكٌ ثِ َكاص١ْ أرا٥ٗا باجملُٛع١ اينابط١ املعاؾ١ ايتذضٜب١ٝ-3

 بٝإ اثض املتػرل املغتكٌ عًٞ اجملُٛع١ ايتذضٜب١ٝ عٛا٤ با٫هاب اٚ ايغًب ايتكِٜٛ-4

 ادلُٓـج شثـــّ انرجزٚثـٗ
 ؾ٢ املتػرلات رصاع١ ايع٬ق١ بني َتػرلٜٔ نُا ُٖا عًٝ٘ ؾ٢ ايٛاقع رٕٚ ايتشهِ ٖٛ   املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜيب :تعضٜـ 

   َت٢ ٜغتدةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزّ

َا ٢ٖ اخ٬قٝات ٚ ٜغتدزّ املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜب٢ عٓزَا ٜتعظص اعتدزاّ املٓٗر ايتذضٜب٢ ٫عتباصات اخ٬ق١ٝ

  اخ٬قٝات ايعًِ عزّ تعضٜض ايؿضض يًدطض ٚاملٗا١ْ ايعًةةةةةةةةةةةِ
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 نٝـ تتِ ايتذضب١ ؾ٢ املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜب٢

 ادلُٓــــج االكهُٛــكٗ
 تعضٜـ املٓٗر ا٫نًٝٓٝهٞ:

 ٖٛ َٓٗر رصاع١ اؿاي١ بادضا٤ عح تؿق٢ًٝ ؽاٌَ ٚعُٝل عٔ ؽدك ٚاسز  جٌ ايعاٖض٠ املضار رصاعتٗا 

 َجٌ رصاع١ َضض ا٫نت٦اب ٚؼزٜز اعباب٘ عٓز ؽدك َا 

 َتطًبات املٓٗر ا٫نًٓٝه٢ : &&

 رصاع١ تاصٜذ ايؿضر ٚايب١٦ٝ ا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ْؾأ ؾٝٗا ٚايعضٚف احملٝط١ ب٘ 

 ا٫ختباصات ٚاملكاٜٝػتطبٝل 

 يتهٜٛٔ فٛص٠ ؽا١ًَ َٚتها١ًَ عٔ ؽدق١ٝ ايؿضر .ادضا٤ َكاب٬ت ؽدق١ٝ 

 ٗر ا٫نًٓٝه٢ :ٓاعتدزاَات امل

 . َجٌ ع٬ز ا٫رَإ ٜغتدزّ يف ايعٝارات ايٓؿغ١ٝ يع٬ز إمطضابات ايؾدق١ٝ 

  اييت تٓاعب٘ .ٜغتدزّ يف ايتٛدٝ٘ املٗين سٝح ٜتِ َعضؾ١ قزصات ايؿضر يتٛدٝٗ٘ ايٞ امل١ٓٗ 

  َجٌ ادضا٤ َكاب١ً َع ؽدك يًشقٍٛ ع٢ً ٚظٝؿ١ 

 ادلُٓج انٕصفــــــــــٗ

  ا٫خض٣ ٚبني  ايعٛاٖض بٝٓٗا ٚايع٬ق١  ع١ ايزصا مٛع َٛ ايعاٖض٠ سٍٛ َعًَٛات مجع إىل ٜٗزف. 

 ايُٓٛ َعاٖض تتبع امناط عًٛى ا٫ؾضار ٚتغذًٝٗا مبكاٜٝػ رقٝك١ َجٌ ١سع٬َ 

 ست٢ ا٫ٕ  1980َجٌ َعضؾ١ ايتػرلات ايت٢ طضأت ع٢ً عًٛى ايط٬ب يًُضس١ً ايجا١ْٜٛ َٓش 

 :طضٜكتٝةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٔ ٜؾٌُ

  :ةة١ايطٛيٝةةة ايطضٜك١ . أ

 عُضٙ عٓٛات ٢ايُٓٛؾ َعاٖض تتبع َجٌأؾضار فُٛع١ أٚ يؿضر ط١ًٜٛ ط١َٝٓ يؿذل٠ َا ظاٖض٠ تتبع ؾٝٗا ٜٚتِ

 عاَا  35َجٌ رصاع١ يٜٛػ تضَإ يًقؿات ايعك١ًٝ ٚاؾغ١ُٝ اعتُضت . ا٫ؾضاراملدتًؿ١ يٓؿػ 

 املغتعضم١ ايطضٜك١ . ب
 ؾ٢ اعُاص كتًؿ١ ا٫ؾضار َٔ نبرل٠ ع١ٓٝي ؾ٢ َضس١ً عُض١ٜ َع١ٓٝ َا ظاٖض٠ تتبع ؾٝٗا ٜتِ

 عٓٛات 4ٔ عٓتإ اىل َجٌ رصاع١ ظاٖض٠ ايُٓٛ عٓز ا٫طؿاٍ َٔ ع

 ادلصال انصاَٙ ادلصال االٔل

رصاعةة١ ايؿةةضٚم بةةني املةةتدًؿني عكًٝةةا ٚبةةني َتٛعةةط٢   

ايشنا٤ ؾ٢ ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢ ؾ٬ ْغتطٝع إٔ مةٍٛ  

 بعض ايٓاؼ اىل َتدًؿني عكًٝا يه٢ ْكاصِْٗ بػرلِٖ .

رصاع١ ايؿضٚم بني َز٢َٓ املدزصات ٚغرل املزَٓني ؾ٢ 

عضع١ ا٫رصاى ؾ٬ ْغتطٝع اخ٬قٝا إ ْعط٢ املدزصات 

يبعض ايٓاؼ ٚمٛهلِ اىل َزَٓني ست٢ ْكاصِْٗ  بػرل 

 املزَٓني
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 ؼ: "اعتذابات ايؿضر ٚاؾعاي٘ تتأثض بؾهٌ نبرل دزااا بايضٚح ٫ْٗا َقزص اؿٝا٠ .ٜعدل سيو عٔ املضس١ً

 ؼ: قاٍ ابٔ عٝٓا ) ايٓؿػ دٖٛض صٚسا٢ْ ٚمعت ع٢ً ؽانًت٘ ايضٚح ٚايضٚح نُاٍ ايٓؿػ ٚفٛص٠ َٓٗا . ٜضتبط ٖشا

 ..............ؾ٢ عًِ ايٓؿػايكٍٛ باملضس١ً 

o      .ايؿغٝٛيٛد١ٝ 

o       .ايؿًغؿ١ٝ 

o     .ا٫عتك٬ي١ٝ 

o  .اؿزٜج١ 

ؼ: قاٍ ابٔ عٝٓا ) ايٓؿػ دٖٛض صٚسا٢ْ ٚمعت ع٢ً ؽانًت٘ ايضٚح ٚايضٚح نُاٍ ايٓؿػ ٚفٛص٠ َٓٗا . ٜضتبط ٖشا 

 ايكٍٛ مبا قاي٘ املؿهض  

o  ؾضٜٚز 

o ٕٛٚاطغ 

o ؾْٛت 

o   ٛاصعط 

 عًِ ايٓؿػ ٚعًِ ٚظا٥ـ ا٫عنا٤ ؾ٢ املضس١ً:ؼ: صبط ؾْٛت بني 

o      .ايؿغٝٛيٛد١ٝ 

o       .ايؿًغؿ١ٝ 

o     .ا٫عتك٬ي١ٝ 

o  .اؿزٜج١ 

 ؼ: تشٚم ايطعاّ اٚ اعتٓؾام عطض  جٌ :

o ارصاى سغ٢ 

o   ايطبٝع١ ايٓؿغ١ٝ 

o طَٔ ايضدع 

o   نٌ َا عبل 

 ؼ: خٛف ايطؿٌ ٚفضاخ١  عٓز َؾاٖز٠  ؾًِٝٝ صعب اٚ ثعبإ  جٌ 

o ارصاى سغ٢ 

o   ايطبٝع١ ايٓؿغ١ٝ 

o طَٔ ايضدع 

o   نٌ َا عبل 

 ؼ: ايٛقت املغتػضم بني ايكا٤ املعًِ ع٪اٍ يط٬ب ايؿقٌ ٚاداب١ اسز ايط٬ب ع٢ً ايغ٪اٍ  جٌ 

o ارصاى سغ٢ 

o   ايطبٝع١ ايٓؿغ١ٝ 

o                   طَٔ ايضدع 

o نٌ َا عبل 
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املض١ٝ٥ ٜؾرل ايعباص٠ إىل إسز٣ َضاسٌ تطٛص عًِ ؼ:"اعتدزاّ املؾاٖز٠ ايزقٝك١ ٚايتذضٜب ؾ٢ رصاع١ اؾعاٍ ايؿضر 

 ايٓؿػ ٖٚٞ املضس١ً

o          .ايؿغٝٛيٛد١ٝ 

o       .ا٫صتباط 

o      .ا٫عتك٬ي١ٝ 

o  .ايؿًغؿ١ٝ 

 ؼ: عٓزَا تقـ َا تؾعض ب٘ يطبٝب .  جٌ ٖشا َٛمٛع ايزصاع١ ايٓؿغ١ٝ ؾ٢ 

 زصاع١ ايٓؿغ١ٝ ؾ٢ املزصع١ ؼ: تعبرل ايؿضر عٔ اسظاْ٘ اؾنٌ َٔ اخؿا٥ٗا . جٌ ٖشا َٛمٛع اي

o                .َزصع١ اؾؾطًت 

o  .املزصع١ ايغًٛن١ٝ 

o                  .املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ 

o  .املزصع١ املعضؾ١ٝ 

 ؼ: قٝاؼ ْغب١ سنا٤ ؽدك َا  جٌ املزصع١ 

 ؼ: اؾعاٍ ايؿضر ٚتقضؾات٘ ايعاٖض٠ ٢ٖ فاٍ ايزصاع١ ايٓؿغ١ٝ ؾ٢ املزصع١

"أعطْٛٞ عؾض٠ َٔ أطؿاٍ أفشا٤ ايتهٜٛٔ ؾغأختاص أسزِٖ دظاًؾا ثِ أرصب٘ ؾأفٓع َٓ٘ َا أصٜز ؼ: ٜكٍٛ ٚاطغٕٛ: 

 طبًٝبا أٚ ؾٓاًْا بػض ايٓعض عٔ َٝٛي٘ َٚٛاٖب٘ أٚ ع٬ي١ أع٬ؾ٘"، ػغز املكٛي١ إسز٣ َزاصؼ عًِ ايٓؿػ ٖٚٞ

o               .املزصع١ ايغًٛن١ٝ 

o  .املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ 

o                .املزصع١ املعضؾ١ٝ 

o  .َٞزصع١ ايتشًٌٝ ايٓؿغ 

 ؼ: ٫ ٜ٪س٣ ا٫ْغإ انجض َٔ رؾٔ َؾاعضٙ يؿذل٠ ط١ًٜٛ رٕٚ اظٗاصٖا .ٜعدل ٖشا ايكٍٛ عٔ اػاٙ ايعامل 

o  ؾْٛت 

o  ؾضٜٚز 

o  ٕٛٚاطغ 

o  عهٓض 

 عٔ ......ؾ٢ عًِ ايٓؿػؼ: ٫ ٜ٪س٣ ا٫ْغإ انجض َٔ رؾٔ َؾاعضٙ يؿذل٠ ط١ًٜٛ رٕٚ اظٗاصٖا .ٜعدل ٖشا ايكٍٛ 

 ؼ: ع٬ق١ ايطؿٌ بٛايزٜ٘ تغاِٖ يف تؾهٌٝ ؽدقٝت٘ ٖٚٛ صاؽز، هغز ٖشا ص١ٜ٩

o َٞزصع١ ايتشًٌٝ ايٓؿغ 

o .املزصع١ ايغًٛن١ٝ 

o               .املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ 

o .املزصع١ املعضؾ١ٝ 

 ؾ٢ عًِ ايٓؿػ ؼ: عٓز تعًِٝ ا٫طؿاٍ ايكضا٠٤ ٚايهتاب١ ْغتدزّ ايطضٜك١ ايه١ًٝ .  جٌ سيو .....

o                     .املزصع١ املعضؾ١ٝ 

o  .املزصع١ ايغًٛن١ٝ 

o                      .َزصع١ اؾؾطًت 

o  .املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ 
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ؼ: ايعامل ايشٟ أنز ع٢ً إٔ ايغًٛى اٱْغاْٞ يٝػ فضر اعتذاب١ بغٝط١ ملٓبٗات ب١ٝ٦ٝ يهٓ٘ ٜتنُٔ ايعزٜز َٔ 

 ايعًُٝات املعضؾ١ٝ ايعك١ًٝ ٖٛ

o          .نٛؾها 

o          .ؾضٜٚز 

o              ٕٛٚاطغ 

o     .عهٓض 

ؼ: قاّ املعًِ بايكا٤ ع٪اٍ راخٌ ايؿقٌ اثٓا٤ اؿق١ ؾاْتب٘ ايطايب ثِ ارصى املطًٛب ؾاداب ع٢ً ايغ٪اٍ . جٌ سيو 

 ........ ؾ٢ عًِ ايٓؿػ 

o                     .املزصع١ املعضؾ١ٝ 

o  .املزصع١ ايغًٛن١ٝ 

o                      .َزصع١ اؾؾطًت 

o  .املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ 

 ؼ: طضٜك١ َٓع١ُ َٓٗذ١ٝ ؾ٢ مجع املعًَٛات  ٚؼًًٝٗا َٛمٛعٝا ٢ٖ 

o                   .ايزصاع١ ايع١ًُٝ 

o  .ايغًٛى ٚا٫عتذاب١ 

o                   .ا٭ْؾط١ ايعك١ًٝ 

o  .ا٭ْؾط١ ا٫ْؿعاي١ٝ 

 ؼ: اسز ؾضٚع املعضؾ١ ايع١ًُٝ املٓٗذ١ٝ املٓع١ُ ٜزصؼ ايعٛاٖض ايٓؿغ١ٝ 

o  عًِ ا٫دتُاع 

o ٕعًِ ا٫ْغا 

o عًِ ايتاصٜذ 

o  عًِ ايٓؿػ 

 ؼ:  فٛت دضؼ  ايؿغش١ اثٓا٤ ايّٝٛ ايزصاع٢ . ٜؾرل سيو إىل َؿّٗٛ

o      .ايغًٛى 

o       .ا٫عتذاب١ 

o       .املجرل 

o  .ايزصاع١ ايع١ًُٝ 

 زلاع فٛت ايدلم ٚايضعز .ٜعز ؼ: ص١ٜ٩ ثعبإ اٚ 

o    َجرل راخًٞ ْؿغ٢ 

o   َجرل راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢ 

o   َجرل خاصد٢ ادتُاع٢ 

o   َجرل خاصدٞ َار٣ 
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 ؼ: ص١ٜ٩ فزٜل يو مل تضاٙ َٓش ؾذل٠ .ٜعز

o    َجرل راخًٞ ْؿغ٢ 

o   َجرل راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢ 

o   َجرل خاصد٢ ادتُاع٢ 

o   َجرل خاصدٞ َار٣ 

 ؼ: انؿاض َغت٣ٛ ايغهض ؾ٢ ايزّ . ٚتكًك عن٬ت املعز٠ اثٓا٤ اؾٛع  ٜعز 

o    َجرل راخًٞ ْؿغ٢ 

o   َجرل راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢ 

o   َجرل خاصد٢ ادتُاع٢ 

o   َجرل خاصدٞ َار٣ 

 ؼ: إسغاعو باـٛف عٓز فعٛرى ملهإ َضتؿع ٜعتدل.

o    َجرل راخًٞ ْؿغ٢ 

o   َجرل راخ٢ً ؾغٝٛيٛد٢ 

o   َجرل خاصد٢ ادتُاع٢ 

o   َجرل خاصدٞ َار٣ 

 ؼ: اداب١ ايطايب ع٢ً ع٪اٍ املزصؼ  ٜعز 

 ؼ: خضٚز ايط٬ب َٔ ايؿقٌ بعز زلاع فٛت دضؼ ايؿغش١  ٜعز 

 ؼ: تٛقـ اي٬عب عٓز زلاع فاؾض٠ اؿهِ ٜعز  

o                       .ا٫عتذاب١ 

o  .ًٞاملجرل ايزاخ 

o                 .ايزصاع١ ايع١ًُٝ 

o  .ًٞايٓؾاط ايعك 

 مماصع١ يعب١ ايؾطضْر اٚ ايكٝاّ بع١ًُٝ سغاب١ٝ . ٜعز ْؾاط :ؼ: 

o             .ٞسضن 

o         .ٞادتُاع 

o               .ٞاْؿعاي 

o  .ًٞعك 

 ْؾاط :ؼ: نضا١ٖٝ صا٥ش١ ايغذا٥ض  اٚ اـٛف َٔ ايؿ٦ضإ ٜعز 

o             .ٞسضن 

o         .ٞادتُاع 

o               .ٞاْؿعاي 

o .ًٞعك 
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 ؼ: املؾاصن١ ؾ٢ ا٫عُاٍ اـرل١ٜ ٜعز ْؾاط : 

o             .ٞسضن 

o         .ٞادتُاع 

o               .ٞاْؿعاي 

o  .ًٞعك 

 ؼ: اؾض٣ اٚ يعب١ نض٠ ايكزّ تعز ْؾاط : 

o             .ٞسضن 

o         .ٞادتُاع 

o               .ٞاْؿعاي 

o  .ًٞعك 

 ايؾعيب أسز أٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٚٛؼ: "إسا عٴضف ايغبب بطٌ ايعذب"، هغز املجٌ 

 ؼ: اسٝاْا قز ٜهٕٛ امضاف املضاٖل ْتٝذ١  يعز٠ عٛاٌَ َٓٗا فزاق١ ايغ٤ٛ .  جٌ سيو

 ؼ: اـٛف عٓز ايطؿٌ عبب٘ َؾاٖز٠ اؾ٬ّ ايضعب اٚ ع٤ٛ َعا١ًَ ايٛايزٜٔ .  جٌ سيو 

o                   .ٙؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرل 

o   .ايتٛقع ٚايتٓب٪ بايغًٛى 

o  ايغًٛى.                         مبط 

o  .ايتشهِ يف ايغًٛى 

 ؼ: "ايكغ٠ٛ ت٪رٟ إىل ا٫مطضاب ايٓؿغٞ"، تعدل ٖش ايعباص٠ عٔ

 ؼ: ايطايب املتؿٛم  عٛف ًٜتشل باسز٣ نًٝات ايك١ُ . ٜعز ٖشا 

 ؼ: ايطايب املٌُٗ صمبا ٜضعب ؾ٢ ا٫َتشإ ايكارّ . ٜعز ٖشا 

o               .ٙؾِٗ ايغٛى ٚتؿغرل     

o  .٘تٛقع ايغٛى ٚايتٓب٪ ب 

o                          .مبط ايغٛى 

o  .ايتشهِ يف ايغًٛى 

 ؼ: ا٫عتؿار َٔ ايٓؾاط ايظا٥ز يًطؿٌ ٚتٛدٝٗ٘ ملُاصع١ ايضٜام١ .  ٜؾرل سيو إىل

 ف عًِ ايٓؿػ ؼ: تٛدٝ٘ ايطايب املتؿٛم ؾ٢ َار٠ ايعًّٛ يظٜاص٠ املعاٌَ ٚاملؾاصن١ ؾ٢ املغابكات ايع١ًُٝ .ٜعز ا٣ اٖزا

o                      .ٙؾِٗ ايغًٛى ٚتؿغرل 

o  .ايتشهِ يف ايغًٛى 

o                              .تٛقع ايغٛى 

o  .ايتٓب٪ بايغًٛى  

 ؼ: ؽدك َٓشضف بغبب افزقا٤ ايغ٤ٛ ٚعٝظرار امضاؾ٘ َا راّ َعِٗ ؾتِ ابعارٙ عِٓٗ ٫ف٬س٘ . ٜؾرل سيو إىل

o                  .ٙؾِٗ ايغٛى ٚتؿغرل 

o  .٘تٛقع ايغًٛى ٚايتٓب٪ ب 

o       .ٚفـ ايغًٛى ٚتٛقع٘ َغتكب٬ً 

o  .٘ؾِٗ ٚتؿغرل ٚتٛقع ايغًٛى ٚمبط 
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 ؼ: ٚمع َبار٤٣  عا١َ سان١ُ يًعٛاٖض  ايٓؿغ١ٝ َٔ اختقال  عًِ ايٓؿػ 

 ؼ: ٚمع ايباسح قٛاْني عا١َ تؿغض عًٛى ايعٓـ . جٌ عًِ ايٓؿػ 

o       .ّأايعا 

o          .ٞايؿغٝٛيٛد 

o        .ايؿاصم 

o  .ٞا٫دتُاع 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ تأثرل ع١ًُٝ اهلنِ ع٢ً ايتؿهرل ٖٛ عًِ ايٓؿػ

 ؼ: "عًٛنٓا ٜتٛقـ إىل سز نبرل ع٢ً تهٜٛٓٓا اؾغُٞ"  جٌ سيو عًِ ايٓؿػ

o     .ٟايتطٛص 

o       .ٞاٱنًٝٓٝه 

o       ٞايؿغٝٛيٛد 

o  .ٟٛايذلب 

 ع١ٓ  16اىل 12ؼ: عًِ ٜؿغض ايتػرل اؾغ٢ُ يز٣ ايؿضر َٔ عٔ 

 ؼ: رصاع١ ايتػرلات اؾغ١ُٝ ٚا٫ْؿعاي١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ َضس١ً املضاٖك١  متجٌ عًِ ايٓؿػ

o    ايُٓٛ ا٫صتكا٢٥ ايتطٛص٣ 

o       .ٞاٱنًٝٓٝه 

o    ٞايؿغٝٛيٛد    

o  .ٟٛايذلب 

 ؼ: تأثض اؾعاٍ ايؿضر ٚاعتذابات٘ بجكاؾ١ ب٦ٝت٘ متجٌ عًِ ايٓؿػ

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ ا٭عباب ايٓؿغ١ٝ ٚصا٤ ايٓظاعات اييت تكّٛ بني ايكبا٥ٌ ٚبعنٗا ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o     .ٞا٫دتُاع 

o      .ٞايقٓاع 

o           .ٞايؿغٝٛيٛد 

o .ٟٛايذلب 

 ؼ: رصاع١ ايتبأٜ بني ط٬ب ايؿقٌ ؾ٢ ايشنا٤ . جٌ 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ ا٫خت٬ؾات ايغٝهٛيٛد١ٝ بني اجملتُعات ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o                     .ُٛٓعًِ ْؿػ اي 

o  .ٞعًِ ايٓؿػ ايؿغٝٛيٛد 

o                 .ّعًِ ايٓؿػ ايعا 

o .عًِ ايٓؿػ ايؿاصم 
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 ٜضٜز ايشٖاب اىل املزصع١ . باؾٛا٥ظ ٚاملهاؾأ٠ . جٌؼ: تػٝرل عًٛى طؿٌ ٫ 

o                   عًِ ْؿػ املعضؾ٢ 

o  .ٞعًِ ايٓؿػ ايؿغٝٛيٛد 

o                 .ّعًِ ايٓؿػ ايعا 

o .عًِ ايٓؿػ ايؿاصم 

 ؼ: قٝاّ اـدلا٤ باختٝاص قت٣ٛ رصاع٢ َٓاعب يًُضس١ً ا٫عزار١ٜ .  جٌ عًِ ايٓؿػ

o       .ٞاؿضب 

o  ايذلب     .ٟٛ 

o         .ٟايتذاص 

o  .ٞايب٦ٝ 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ وضل ع٢ً صاس١ ايعاٌَ ٚنضاَت٘ ٚع٢ً طٜار٠ ا٫ْتاد١ٝ ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o      .ٞايقٓاع 

o       .ٟايعٝار 

o      .ٞايب٦ٝ 

o  .ٟٛايذلب 

 ؼ: ا٫عتعا١ْ باي٬عب قُز ف٬ح يعٌُ اع٬ٕ يًُٝاٙ ايػاط١ٜ  جٌ عًِ ايٓؿػ

 ي٬ععاص ؾشب املؾذلٜٔ .ٜؾرل إىل عًِ ايٓؿػ ؼ: عٌُ خقَٛات ٚؽؿٝض

o      .ٞايؿغٝٛيٛد 

o      .ٟايتذاص 

o      .ٕاملكاص 

o  .ٞاؾٓا٥ 

 ؼ: اختٝاص دٓٛر ٚمباط ع٬ح ايقاعك١ مبٛافؿات َع١ٓٝ تٓاعب َُٗاتِٗ .  جٌ عًِ ايٓؿػ

o         .ٞاؿضب 

o       .ٞايقٓاع 

o          .ٟايعٝار 

o .ٞايب٦ٝ 

 ٜ٪ر٣ ؾكزإ ايؾ١ٝٗ ٚا٫صم ٚا٫صٖام اؾغ٢ُ ، ٜؾرل سيو اىل ؼ: ا٫نت٦اب ٜ٪ر٣ اىل 

o              .ُٛٓعًِ ْؿػ اي 

o .ٞعًِ ايٓؿػ ايؿغٝٛيٛد 

o       .ٞعًِ ايٓؿػ اٱنًٝٓٝه 

o .عًِ ايٓؿػ ايؿاصم 

 ؼ: تأثرل ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ ٚا٫ختٓام املضٚص٣ ع٢ً عًٛى ٚفش١ ا٫ْغإ . عًِ ايٓؿػ 

o        .ٞاؿضب 

o         .ٞايغٝاع 

o        .ٞايب٦ٝ 

o .املعضيف 
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 ؼ: عًِ ٜتٓاٍٚ ظٛاٖض َجٌ ايغًٛى ايعٓقضٟ ٚايقضاع ايزٚيٞ، ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o        .ٞاؿضب 

o         .ٞايغٝاع 

o        .ٞايب٦ٝ 

o .املعضيف 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜضتهظ ع٢ً ؼكٝل اهلزؾني ا٭ٍٚ ٚايجاْٞ يعًِ ايٓؿػ ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o      .ٞايؿغٝٛيٛد 

o     .ٞاٱنًٝٓٝه 

o       .ٞايقٓاع 

o  .ٟٛايذلب 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜضتهظ ع٢ً ؼكٝل اهلزف ايجايح يعًِ ايٓؿػ ٖٛ

o              .ٞعًِ ايٓؿػ ا٫دتُاع 

o .ُٛٓعًِ ايٓؿػ اي 

o            .ٞعًِ ايٓؿػ ايؿغٝٛيٛد 

o  .ٞعًِ ايٓؿػ ايب٦ٝ 

 
 ؼ: ٚفـ ٫عب نض٠ َؾاعضٙ بعز ٖظ ١ ؾضٜك٘ ؾ٢ املباصا٠ . جٌ 

 ؼ: ٌٖ نإ سظْو ع٢ً َٛت فزٜكو َٓش ؽٗض أؽز َٔ سظْو ع٢ً ؾضاق٘ ايّٝٛ؟، ٜغتدزّ ٖشا ايٓٛع َٔ ا٭ع١ً٦ يف 

 ؼ:  عٓزَا ؽدل ٚايزتو عٔ إسغاعو باينٝل ملضٚصى مبٛقـ ع٤ٞ . تؾرل ايعباص٠ اىل 

o         .َٕٓٗر ا٫عتبطا            

o .املٓٗر ايتذضٜيب 

o               .املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜيب 

o .ٞاملٓٗر ايٛفؿ 

 ؼ: اخؿا٤ َضٜض بعض ا٫عضاص عٔ طبٝب١ ايٓؿغ٢ املعاجل .  جٌ سيو

 ؼ: امحز طؿٌ فػرل ٫ ٜغتطٝع ٚفـ َؾاعضٙ . جٌ سيو 

o                    .ٕعٝٛب َٓٗر ا٫عتبطا 

o .عٝٛب املٓٗر ايتذضٜيب 

o               .عٝٛب املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜيب 

o .ٞعٝٛب املٓٗر ايٛفؿ 

 ؼ: عٓز رصاع١ أثض مماصع١ ايضٜام١ )َتػرل َغتكٌ ( ع٢ً اؿاي١ ايقش١ٝ يًؿضر) َتػرل تابع( ْغتدزّ املٓٗر

 ؼ: ٜغتطٝع ايباسح إٔ ٜتشهِ يف نٌ املتػرلات عٓز اعتدزاّ املٓٗر

 ؼقٌٝ ايط٬ب .ْغتدزّ  املٓٗر ؼ: يزصاع١ اثض ايتعًِٝ ا٫يهذل٢ْٚ ع٢ً 

o      .ايتذضٜيب 

o      .ْٞا٫عتبطا 

o       .اٱنًٝٓٝهٞ.&           ؽب٘ ايتذضٜيب 
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ؼ: نًُا اعتُعت إىل املٛعٝك٢ طارت قزصتو ع٢ً ايذلنٝظ ٚعٓز اْكطاع ايهٗضبا٤ أثٓا٤ ا٫عتُاع تؿكز ايذلنٝظ 

ًَا، ٜؾرل ٖشا إىل املتػرل  متا

o      .ٌٝايزخ 

o        .ايتابع 

o          .ايتذضٜيب 

o .ٞاٱنًٝٓٝه 

 ؼ: تكغِٝ ط٬ب ايؿقٌ اىل فُٛعتني ثِ ايتُٝٝظ بِٝٓٗ ؾ٢ ا٫را٤ اثٓا٤ ؽضح ايزصؼ ٜؾرل ٖشا إىل

o           .اينبط 

o        .املعاؾ١ 

o      .ِٜٛايتك 

o .٪ايتهاؾ 

 ؼ: رصاع١ ايؿضم بني ا٫عٜٛا٤ َٚز٢َٓ املدزصات ؾ٢ عضع١ ا٫رصاى  جٌ املٓٗر 

 ؼ: رصاع١ ايؿضم بني املتدًؿني عكًٝا ٚا٫سنٝا٤ ؾ٢ ايتؿاعٌ ا٫دتُاع٢  جٌ  املٓٗر

o        .ٞايٛفؿ 

o       .ايتذضٜيب 

o             .ؽب٘ ايتذضٜيب 

o  .ٞايع٬د 

 ٚطضم ع٬د٘ . ْغتدزّ املٓٗر ؼ: يزصاع١ َضض ا٫نت٦اب ٚؼزٜز اعباب٘ 

o      .ايتذضٜيب 

o       .ؽب٘ ايتذضٜيب 

o          .ٞاٱنًٝٓٝه 

o  .ٞايٛفؿ 

 ؼ:  عٓز ٚمع مٛابط ٚؽضٚط َع١ٓٝ ٫ختٝاص َعًُني دزر ٜقًشٕٛ يًعٌُ بامل١ٓٗ  ْغتدزّ  املٓٗر

o        .ٞاٱنًٝٓٝه 

o      .ايتذضٜيب 

o         .ؽب٘ ايتذضٜيب 

o  .ٞا٫عتٓباط 

 عاَا ٜؾرل اىل املٓٗر  35يٜٛػ تضَإ ملعاٖض ايُٓٛ اعتُضت  ؼ: رصاع١

o          .ٞاٱنًٝٓٝه 

o      .ٞايٛفؿ 

o      .ايتذضٜيب 

o  .ٞا٫عتٓباط 

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜغتٗزف ايهؾـ عٔ ايكٛاْني ايؾا١ًَ اييت تؿغض عًٛى ايٓاؼ، ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o      .ّايعا 

o        .ٞا٫دتُاع 

o           .ايذلبٟٛ. &                     املعضيف 
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 ؼ: طًب َٓو َعًُو إٔ تكّٛ بعٌُ رصاع١ عٔ ظاٖض٠ ايتُٓض ؾكضصت إٔ تتبع

o  .املٓٗر ايتذضٜيب 

o  .املٓٗر ؽب٘ ايتذضٜيب 

o  .َٕٓٗر ا٫عتبطا 

o  .املٓٗر ايع٬دٞ ا٫نًٓٝه٢ 

 ا٫دتُاع١ٝ املدتًؿ١، ٖٛ عًِ ايٓؿػؼ: ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ عًٛى ا٭ؾضار ٚاؾُاعات ِٖٚ ؼت تأثرل املٛاقـ 

o  .ٞا٫دتُاع 

o  .ايؿاصم 

o              .املعضيف 

o .ٟٛايذلب 

 ؼ: َعضؾ١ ْٛاسٞ ايك٠ٛ ٚاينعـ يف ؽدقٝاتٓا َٚا يزٜٓا َٔ اعتعزارات ٚإَهاْٝات خاؾ١ٝ عًٝٓا، ٜعز ٖشا

o  .٘تٛقع ايغًٛى ٚايتٓب٪ ب 

o  .ٙؾِٗ ايغٛى ٚتؿغرل 

o  .مبط ايغًٛى 

o   .ايتشهِ يف ايغًٛى 

 ؼ: ا٫ػاٙ يطضٜك١ ايتعًِ با٭قضإ اعذلاتٝذ١ٝ دزٜز٠ تغتدزّ ملٛاد١ٗ َؾه١ً املًٌ يف ايتعًِٝ، ٜؾرل سيو إىل

o  .ُٛٓعًِ ْؿػ اي 

o  .ٞعًِ ايٓؿػ ا٫دتُاع 

o  .ٟٛعًِ ايٓؿػ ايذلب 

o  .ٟعًِ ايٓؿػ ايعٝار 

 عًٛنٝات أسز درلاْو، ٜؾرل ٖشا املٛقـ إىل املٓٗرؼ: تٛد٘ أسز ايباسجني ايٓؿغٝني إىل َٓظيو يٝغأٍ عٔ 

o  .ٞاٱنًٝٓٝه 

o  .ٞايٛفؿ 

o  .ايتذضٜيب 

o  .ؽب٘ ايتذضٜيب 

 ؼ: عًِ ٜؾذلى َع عًِ ايٓؿػ ا٫دتُاعٞ يف َٛمٛع ايع٬قات اٱْغا١ْٝ يف َٝزإ اٱْتاز ٖٛ عًِ ايٓؿػ

o  .ٟايتذاص 

o  .ٞايقٓاع  

o  .ٞاؿضب 

o  .ٞايب٦ٝ 
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 ايٛسز٠ ايجا١ْٝ

 ايزٚاؾع ٚا٫ْؿعا٫ت

  ايزٚاؾع ا٫ْغا١ْٝ :ا٫ٚ

 تعضٜـ ايزاؾع

 ساي١ راخ١ًٝ َٔ ايتٛتض ؼضى عًٛى ايؿضر ٚتزؾع٘ ايٞ ايكٝاّ بغًٛى َعني ، أٚ ؼكٝل ٖزف . :ايزاؾةةع 

 ؼ: اقذلح تعضٜـ اعذلؽار٣ يًزاؾع ..؟ ٖٛ اعتعزار ي٘ ٚد٘ راخ٢ً قضى ٚخاصد٢ ٖٛ اهلزف َٛد٘ يًغًٛى 

 : راؾع اؾٛع وضى ايؿضر ٜٚغتجرل ْؾاط٘ ٜٚزؾع٘ اىل ايكٝاّ بغًٛى َعني ٖٛ ايبشح عٔ ايطعاّ .َجةةةةةاٍ 

 َجاٍ َٔ عٓزى : ايٓذاح ٚايتؿٛم راؾع يًُشانض٠ 

 

 

 
 ٚزذثط يفٕٓو اندافغ تانؼدٚد يٍ ادلفاْٛى االخز٘ ندرجح ٚصؼة انرًٛز تُٛٓا  يُٓا :

  احلاجـــــــــــــــــــــح
 ٢ٖ اؾتكار ايؿضر يؾ٧ َا ٜذلتب عًٝ٘ ْٛع َٔ ايتٛتض ٜزؾع٘ اىل ايكٝاّ بٓؾاط َعني ٫ؽباع اؿاد٘ .

 َجاٍ  ْكك املا٤ ٜ٪رٟ ايٞ ) ساد٘ يًُا٤ (  .

 َجاٍ : ْكك ا٫سغاؼ با٫َإ ٜ٪ر٣ يًدٛف ايؾزٜز 

  احلافــــــــــــــــــــــــز

 بغًٛى ٫ؽباع ساد١ ؾغٝٛيٛد١ٝ تنُٔ ايبكا٤ٖٛ ايٛد٘ ايزاخ٢ً احملضى يًزاؾع ؾٗٛ ٜزؾع ايؿضر َٔ ايزاخٌ يًكٝاّ 

 َجاٍ : تكًقات املعز٠ ق٣ٛ قضن١ اثٓا٤ اؾٛع 

 َجٌ ا٫سغاؼ با٫صٖام ساؾظ يًّٓٛ ٚا٫عذلخا٤

  انثاػــــــــــــــــــــس

 ٜٚؾبع٘ ؾ٢ ٚقت ٚاسز  خاصد٢ )َار٣ أٚ ادتُاع٢ ( ٜغتجرل ايزاؾعٖٚٛ ؽ٧  ايٛد٘ اـاصد٢ احملضى يًزاؾعٖٛ 

 ٜزؾع ايؿضر يًكٝاّ بغًٛى يًشقٍٛ عًٝ٘               

     اؾا٥ظ٠ تعز باعح ع٢ً ايتؿٛمَجاٍ :   

 َجاٍ طعاّ ؾ٢ اـاصز ٜجرل راؾع اؾٛع عٓزى             
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 ٔانرًصٛمانٕصف  الخرائص و

1 

الدوافع قوى 

 داخلوة                  

 .ال نالحظها مباذرة 

 ؾٓشٔ ْغتزٍ عًٝٗا َٔ ايغًٛى ايقارص عٓٗا  

 ؾاسا نإ  ايغًٛى َتذٗا مٛ ايطعاّ َج٬ اعتٓتذٓا راؾع اؾٛع :َج٬ 

 : اسا نإ ايغًٛى َتذٗا يًتٛادز َع ايٓاؼ ْغتٓتر ايزاؾع ا٫دتُاع٢ َجاٍ 

2 

محركــــــــة تعد قوى 

وموجهة للدلوك 

 فى أن واحد .

ؾ٢ٗ ػعٌ ايؿضر ؾ٢ ساية١ ْؾةاط َغةتُض٠ ٫ تتٛقةـ ستة٢ تتشكةل ا٫ٖةزاف أٚ        

 اؽباع ساد١ . 

 ايؾدك اؾا٥ع ٜٓتب٘ انجض ٫ْٛاع ايطعاّ ٚصا٥شتَ٘ج٬ 

3 

 تتنادب قوة الدافع 

 طردوــــــــــــا 

مع الجهد المبذول 

 الرضائه

 ايزاؾع طار اؾٗز املبشٍٚ ٫ؽباع٘ .ؾهًُا طارت ق٠ٛ 

: ايؿضر ايش٣ مل ٜأنٌ ملز٠ ّٜٛ ناٌَ ٜبشٍ دٗزا ٫ؽباع راؾع اؾٛع انةدل  َجاٍ 

 َٔ دٗز ايؾدك ايش٣ مل  ض ع٢ً تٓاٚي٘ يًطعاّ ع٣ٛ اصبع عاعات ؾكط .

 َج٬ طٜار٠ عزر عاعات املشانض٠ يًٛفٍٛ اىل ايتؿٛم 

4 
تتدم طروقة اذباع 

 بالمرونـــــةالدافع 

ؾايؿضر اسا ٚدز  ايطضٜك١ ايت٢ ٜغًو بٗا ٫ؽةباع ايةزاؾع ٫ ؼكةل أٖزاؾة٘ ؾاْة٘      

 واٍٚ تػٝرل ٖشٙ ايطضٜك١ بطضٜك١ اخض٣ ؼكل ي٘ اهلزف .

5 

 

الدافع االقوى عند 

 الفرد تكون

 له االولووـــة  

 فى االذباع

:  اسا ؽعض ايؿضر عايت٢ دٛع ٚعطؿ ؽزٜزٜٔ ؾإ ا٫ٚيٜٛة١ تهةٕٛ يطًةب    َجاٍ 

املا٤ قبٌ طًب ايطعاّ سيو ٫ٕ اؾغةِ ٜغةتطٝع ؼُةٌ اؾةٛع يؿةذل٠ اطةٍٛ َةٔ        

 ايعطؿ . 

َجاٍ : ؽةعٛص ايؿةضر عةايت٢ اعةتشناص ْٚةّٛ تهةٕٛ ا٫ٚيٜٛة١ يًٓةّٛ ست٣ٝعةٛر          

 يًُشانض٠ بذلنٝظ اع٢ً

6 

تظهر الدوافع 

 الفطروة

الفدوولوجوة)الجوع 

 والعطش والجنس (   

 بذكل دورى

ؾٗةة٢ متةةض بةةزٚص٠ ناًَةة١ :تبةةزأ بةةاؾٛع ثةةِ ايبشةةح عةةٔ ايطعةةاّ ثةةِ ا٫ؽةةباع   

 َجٌ اؾٛع ٚايعطؿ ٚاؾٓػٖٚهشا

          اَا ايزٚاؾع ا٫دتُاعٝة١ ٚايؾدقة١ٝ ؾٗة٢ يٝغةت رٚصٜة١ سٝةح إ قٛتٗةا ٫

 تٓدؿض بعز ا٫ؽباع بٌ تظرار ق٠ٛ 

 : اؿاد١ اىل ايتؿٛم ٚاؿاد١ اىل مجع املاٍ ٚايجض٠ٚ . َجاٍ 
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   أُٖٝةة١ ايزٚاؾةةةةةةةةةع

 تغاعز ايؿضر ؾ٢ ؾِٗ ْؿغ٘ -1

 تغاعز ع٢ً ايتٓب٪ بغًٛى ا٫خضٜٔ  -2

 ق٠ٛ قضن١ يغًٛى ايؿضر  -3

 : َج٬ ؽضا٤ عٝاص٠ دزٜز٠ هعٌ ايؿضر ٜٓتب٘ ملعاصض ايغٝاصات ٜٚشٖب ايٝٗاق٠ٛ َٛد١ٗ يغًٛى ايؿضر  -4

 ع٢ً اعتُضاص ايغًٛى سيت ٜتشكل اهلزف تعٌُ -5

 مضٚص١ٜ يهٌ َٔ ٜؾضف ع٢ً فُٛع١ َٔ ايٓاؼ :َجٌ ؼؿٝظ املزصب يؿضٜك٘ املٗظّٚ ٚسجِٗ ع٢ً ايؿٛط -6

 
 

 

 اندٔافغ األٔنٛــــــــّ )انفطزٚــــــــّ ( : -1

 ايت٢ ٜٛيز ايؿضر َظٚرا بٗا ٚتكّٛ ع٢ً اعاؼ ؾغٝٛيٛد٢ عٔ طضٜل ايٛصاث١  ٢ٖ ايزٚاؾع 

   ؾ٢ٗ تضتبط عؿغ سٝا٠ ايؿضر 

 . َّٛٓجاٍ :  رٚاؾع ايتٓؿػ ٚ اؾٛع ٚايعطؿ ٚا٫خضاز ٚاي 

 . ٚقز تضتبط عؿغ بكا٤ ايٓٛع َجٌ راؾع٢ اؾٓػ ٚا١ََٛ٫ 

 

 
 

 ا٫َج١ً ايٛفـ ايزٚاؾع

رٚاؾع ؾغٝٛيٛد١ٝ 

 خايق١

 ٢ٖٚ ايزٚاؾع ايت٢ ٜذلتب ع٢ً عزّ اؽباعٗا َٛت ايؿضر.

 ٫ ؼتاز ؾ٢ اؽباعٗا اىل ا٫ؽذلاى َع ؾضر اخض

رٚاؾةةةع ايتةةةٓؿػ ٚايعطةةةؿ 

 ٚاؾٛع ٚايّٓٛ ٚا٫خضاز 

َجةةٌ تةةٛاطٕ رصدةة١ اؿةةضاص٠  

 راخٌ اؾغِ 

رٚاؾع ؾغٝٛيٛد١ٝ 

سات طابع 

 ادتُاعةةةةةةةةةةة٢

 . ٞتكّٛ ع٢ً أعاؼ ؾغٝٛيٛد٢ ٚادتُاع 

 .ٚؼتاز ؾ٢ اؽباعٗا اىل اؽذلاى ايؿضر َع ؾضر اخض 

       ٫ٚ ٜذلتب ع٢ً عزّ اؽباعٗا ؾٓةا٤ ايؿةضر ٚامنةا  ؾٓةا٤

 ايٓٛع.

    تتؾةةةهٌ ٚؾكةةةا ملعةةةاٜرل ٚقةةةِٝ ايجكاؾةةة١ ايزٜٓٝةةة١

 ٚا٫دتُاع١ٝ يًُذتُع

 )  رٚاؾع ا١ََٛ٫ (

 ) ايزاؾع اؾٓغ٢ (
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 ( :يزٚاؾع ايجاْٜٛ٘ املهتغب٘ )ايٓؿغٝ٘ ا٫دتُاعٝ٘ اة 2 
  . ٢ٖ رٚاؾع تضتبط بايبٓا٤ اٚ ايتهٜٛٔ ايٓؿغ٢ ٚا٫دتُاع٢ يًؿضر 

   ٚايتكًٝز َٔ ايب١٦ٝ ٚاجملتُع ٢ٖٚ تهتغب بايتعًِ ٚاـدل٠ ٚاملُاصع١ ٚايتزصٜب 

     اال(ثٌاء ( -ًثى : ) االجناس 

 
 

 

 

 االمثهة ايٛفـ اهدوافع

دوافع 
اجثٌاعيى 
 عاًللللللى

       ٕ٢ٖٚ رٚاؾع غايبًا َؾةذلن١ بةني مجٝةع اؾةضار ا٫ْغةا

 بغبب ايعضٚف ا٫دتُاع١ٝ 
       ٜ٘هتغبٗا نٌ اْغةإ َةٔ خدلاتة٘ ايَٝٛٝة١ ٚتؿاعًة

 ا٫دتُاع٢ َع ب٦ٝت٘ 
   ِٗتتطًب ٚدٛر ا٫خضٜٔ ٚتؾذٝع 

دوافع االجناز واالنتماء 
 وانتمهك

 
مثم احلصول عهى 

 حب انناس 

دوافع 
عدصيى أو 
 فزدحلللللى

    . ٖةة٢ رٚاؾةةع ٜتُٝةةظ بٗةةا ا٫ؾةةضار بعنةةِٗ عةةٔ بعةةض

 بغةةةةةةةةةةةةةبب
   اخت٬ف ايعضٚف ايٓؿغ١ٝ ٚا٫دتُاع١ٝ ايت٢ ٜٓؾأ ؾٝٗةا

 ايؿضر 
  ٚاخت٬ف ايضغبات ٚاملٍٝٛ ٚا٫ػاٖات 
 ٜٔ٫ٚ ٜتطًب اؽباعٗا مضٚص٠ ٚدٛر ا٫خض 

) احلاجة اىل حتقيك 
حب  -انذات 

 االستطالع 
انتفوق وانفضول مثم 

 واستقالل انتفكري
 

 

 

 

  تعضٜةةةـ ا٫ْؿعةةةةةةةةةةةا٫ت

 . تؾٌُ ايؿضر نً٘ )دغُٞ ْؿغٞ ساي١ ٚدزاْٝ٘ تٓؾا عٔ َقزص ْؿغ٢ ْتٝذ٘ ٫عاق١ ايغًٛى اٚ ايتؿهرل املعتار 

   ٚت٪ثض ؾ٢ عًٛى ايؿضر أٚ تعبرلات٘ ايعاٖض٠ ٚخدلات٘ ايؾعٛص١ٜ ٚٚظا٥ؿ٘ ايؿغٝٛيٛد١ٝ 

  ٌَٚجٌ اؿظٕ ٚاـذٌ  اـٛف، ايػنب، ايغضٚص، ايػرل٠ .َج 

 

 

ترنوف الدوافع الثانووة المكتدبة ) النفدوة 

 واالجتماعوة (
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 : ٔٚرًصم فٗ انؼدٚد يٍ انرغرياخ انفسٕٛنٕجّٛ انىت ذصاحة االَفؼال يصم 
 ايكًب .      ْكقإ ايًعاب يف ايؿِ .اثاص٠ املعز٠                        طٜار٠ عضع١ مضبات  -1

 اْكباض ا٫ٚع١ٝ ايز١َٜٛ ؾ٢ ساي١ اـٛف ٚ متزرٖا نُا ؾ٢ ساي١ ايػنب  -2

 طٜار٠ ن١ُٝ ايعضم .            امطضاب ايتٓؿػ.                     اتغاع اٚ اْكباض سزق١ ايعني -3

 : ُْٔاك ذغرياخ اخزٖ حتدز يصم

 ؼٍٛ ايزّ َٔ املعز٠ ٚا٫َعا٤ اىل املذ ٚايعن٬ت ٚبايطاق١اصتؿاع ايغهض ؾ٢ ايزّ يُٝز اؾغِ 

 اجلاَة انشؼــــــــــــــــــٕرٖ )اخلربِ انذاذّٛ (

 . تكزٜض ايؾدك يًُٛقـ ٜغِٗ ؾ٢ تؾهٌٝ اْؿعاي٘ َٔ سٝح ايؾز٠ ٚايٓٛع 

 : ٍَجا 

  ٌدظاص ٜشبح خضٚف إسا صأٜت صدٌ  غو عهني َتذ١ٗ إيٝو ؾإْو عٛف ؽاف ; يهٓو إسا عًُت إٔ ٖشا ايضد

 ؾإٕ خٛؾو عٝكٌ

  يٛ إ اسز َٓا ؽاٖز عٝاص٠ َغضع١ مٛٙ بغضع١ عٛف ٜؾعض باـٛف ايؾزٜز ٚيهٓ٘ عٓزَا ٜعًِ اْٗا يعب١

  ٢ٖ٬َ عٝكٌ اـٛف

 َجاٍ اخض : عٓز ص١ٜ٩ ثعبإ ع٢ً ا٫صض تؾعض باـٛف ٜكٌ عٓزَا تعًِ اْ٘ يعب١ 

 اخلارجـــــــــٗ (اجلسًٗ  ز )هٕك انظاْـــــــانس
  َٔ ٜٚؾتٌُ ع٢ً كتًـ ايتػرلات ايعاٖض٠ ٚاؿضنات اؾغ١ُٝ ٚا٫يؿاظ ٚا٫ؽاصات ْٚدل٠ ايقٛت ٚغرل سيو

 تػٝرلات ؾ٢ ايغًٛى ايعاٖض٣ ٚايت٢ تقاسب ا٫ْؿعاٍ . 

 .  َ٘ٓجاٍ ا٫ب عٓزَا  ٜبزٚ عًٞ  ٚدٗ٘ اْؿعاٍ ايػنب مشص َٓ٘ ْٚبتعز ع 

  ا٫ْؿعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا٫تؾٛا٥ز 

 1 تزِٜ احملب١ بني ايٓاؼ.    ة 

 2 ٫ٕ نٌ اْؿعاٍ ٜتنُٔ عٓقضٜٔ ا٫ْؿعا٫ت ق٠ٛ راؾع١ يًؿضر  ٚ تٛدٝٗ٘ ٚد١ٗ اهاب١ٝ .  ة 

  ٙساي١ ؽعٛص١ٜ ٚاعتعزار يعٌُ ٚعًٛى َعني َج٬ اـٛف تأٖب يًٗضٚب ٚايكًل تأٖب طبٝع٢ يًؿٛط باملباصا 

 3 ايتعبرلات ايؿغٝٛيٛد١ٝ ايت٢ تقاسب ا٫ْؿعا٫ت ع٢ً سؿغ سٝا٠ ايؿضر ملٛادٗ٘ ايطٛاص٨ .تغاعز ة 

 َجاٍ : عٓز ا٫ْؿعاٍ تظرار ن١ُٝ ايغهض ؾ٢ ايزّ ٜٚغاعز ع٢ً ؽشٔ ايطاق١ 

 4 ب بني ايٓاؼ ٚايتٛافٌ َع ا٫خضٜٔايتداط ؽزّ ايتعبرلات ايعاٖض٠ ي٬ْؿعا٫ت نتعبرلات ايٛد٘ ع١ًُٝة 

 َج٬ ظٗٛص ع٬َات اؿظٕ ع٢ً ٚد٘ ؽدك ٜتشضى ايٓاؼ ملغاعزت٘  ذاب١ املٓاعب١ يتكزِٜ ا٫عت 
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  نٝؿ١ٝ اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعةةةةةةا٫ت

 ٜكاؼ ا٫ْؿعاٍ َٔ خ٬ٍ ْتا٥ذ٘ ٚا٭ٖزاف اييت ٜكٛر ايٝٗا ٖٚٓاى اري١ عزٜز٠ َٓٗا 

 قز ٜهٕٛ اـٛف اهابٞ عٓزَا ٜزؾع ايؿضر يًتعاٌَ املٓاعب َع اـطض . 

 قز ٜهٕٛ اهابٞ اسا اعإ فاسب١ عًٞ ايتدًك َٔ اينػٛط . ايػنب 

 اؿب ٜهٕٛ اهابٞ عٓزَا ٜبعز بشٚص ايتعقب َع َٔ وب . 

 ايؿضح ٚايغضٚص ٜهٕٛ ي٘ ْتا٥ر عًب١ٝ اسا ؼٍٛ يؾُات٘  

 أِٖ ممٝظات ايؾدك ايٓامر اْؿعايٝا  : :ايٓنر ا٫ْؿعةةةةةةةةةاىل 
َجٌ ؼضصٙ َٔ ايتعقب  نا٭ْا١ْٝ ٚايتٛانٌ ٚاـٛف َٔ ؼٌُ املغ٪ي١ٝ.ٜتشضص َٔ املٍٝٛ ٚا٫ػاٖات ايغًب١ٝ  -1

 يتؾذٝع ْار٣ َعني 

َجٌ تكبٌ َٛظـ خز١َ  ٫ تت٬عب ب٘ املجرلات ايتاؾ١ٗ نُا تت٬عب مبٔ ٜعإْٛ َٔ امطضابات ايؾدق١ٝ . -2

 ايع٤٬ُ اْؿعا٫ت املتقًني يًؾه٣ٛ 

 ز٤ٚ ٚثبات .ايتعبرل عٔ ا٫ْؿعا٫ت بقٛص٠ َتظ١ْ َع ا٫خضٜٔ بٗ -3

 ٜتُهٔ َٔ مبط ايٓؿػ ؾ٢ املٛاقـ ايت٢ تجرل ا٫ْؿعاٍ . -4

 ٜتشٌُ اؿضَإ ٜٚ٪دٌ ايًشات ايعاد١ً يبعض ايٛقت ست٢ تتٗٝأ ايؿضل املٓاعب١ ٫ؽباعٗا .  -5

 ا٫ْؿعا٫ت ٚع٬قتٗا بايعًُٝات ايعك١ًٝ ٚايغًٛى

ة اال(فعاي املعثده
 وا ارها االجيابية 

 اال(فعاالت احلادة واهعنيفة 
 هلا ا ار صواية ًثى

 ظٜز اـٝاٍ خقٛب١ة ت1

 ٓؾط ايتؿهرل ة ت2 

 ة تغِٗ ؾ٢ تزؾل املعا٢ْ ٚا٫ؾهاص 3

ك٣ٛ ايضغب١ ؾ٢ َٛاف١ً ايعٌُ ة ت 4

.  

 ة  تغاعز ع٢ً ا٫ْغذاّ ايٓؿغ٢  5

ة ايتٛافٌ ا٫دتُاع٢ ايغًِٝ َع 6

 ا٫خضِٜ 

 تؾٛٙ ا٫رصاى : -1
 ؾايؾدك ايجا٥ض اْؿعايٝا ٫ ٜض٣ ؾ٢ خقُ٘ ا٫ عٝٛب٘ ؾكط . 

معـ ايكزص٠ ع٢ً ايتشنض : ؾهجرلا َٔ ايط٬ب ٜعذظٕٚ عٔ تشنض  -2

 ص ببب اـٛف املبايؼ َٔ ا٫ختباا٫دابات ايقشٝش١ بغ
يؾدك املٓؿعٌ عز٠ ٜضنظ اؾُٛر ايؿهض٣ ٚتعطٌٝ ايتؿهرل ايغًِٝ : ؾا -3

 ا٥ل ٚاسز٠ ٜٚع٢ُ عٔ باق٢ اؿكؾ٢ ؾهض٠ 
 ايكاب١ًٝ ي٬عتٗٛا٤ : عضع١ تقزٜل ايؾا٥عات. -4

 اْزؾاع ايؿضر:  اىل ايغًٛى غرل املٗشب -5
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 ؼ: ايٓذاح ٚايتؿٛم  جٌ .

o        .ا٫ْؿعا٫ت 

o          .ايغًٛى 

o          .ايزاؾع 

o .ا٫عتذاب١ 

 ؼ: ْكك ايطاق١ راخٌ اؾغِ ٜزؾع ايؿضر يًبشح عٔ طعاّ  . ٖشا  جٌ 

o          .اؿاد١ 

o             .اؿاؾظ 

o          .ايباعح 

o  ايزاؾع 

 ؼ: ٜعز ا٫سغاؼ با٫صٖام ........يًّٓٛ 

o          .ساد١ 

o             .ساؾظ 

o          .باعح 

o  راؾع 

 ؼ: تعز اؾٛا٥ظ ٚايتؾذٝع ......يًتؿٛم 

o          .ساد١ 

o             .ساؾظ 

o          .باعح 

o  راؾع 

 ؼ: استؿاظ اؾغِ بتٛاطٕ رصد١ اؿضاص٠  َٔ ايزٚاؾع

o            .ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١ 

o  .ٞايؿغٝٛيٛد١ٝ سات ايطابع  ا٫دتُاع 

o                     .ا٫دتُاع١ٝ 

o  .ايؾدق١ٝ 

 طايب ٜؾاصى ؾ٢ ايٓزٚات ٚامل٪متضات ٜٚؾاصى ا٫خضٜٔ اؾضاسِٗ ٚاسظاِْٗ .ٜعدل سيو عٔ  ايزٚاؾعؼ: 

o                  .ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١ 

o  .ا٫دتُاع١ٝ 

o                                .ايؿضر١ٜ 

o  .ايؿغٝٛيٛد١ٝ ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚاؾعؼ: ٌَٝ ايطؿٌ ملغاعز٠ أَ٘ ٚأبٝ٘ يف املٓظٍ ٜعتدل َٔ ايز

o               .ايؿغٝٛيٛد١ٝ اـايق١ 

o  .ايؿضر١ٜ 

o                          .ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات ايطابع ا٫دتُاعٞ. &ا٫دتُاع١ٝ 
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 ؼ: إفضاص ايطؿٌ إٔ ٜأنٌ بٓؿغ٘، ٜعدل عٔ راؾع

 ؼ: ٜعدل ع٪اٍ ايطؿٌ "ملاسا ٜغرل ايكُض  َعٓا إسا عضْا؟" عٓز رٚاؾع

o                     ) ؽدق١ٝ.    ) ؾضر١ٜ 

o  .ؾغٝٛيٛد١ٝ خايق١ 

o                         .ادتُاع١ٝ 

o  .ؾغٝٛيٛد١ٝ ادتُاع١ٝ 

 ؼ: "غنب ايطؿٌ عٓز اخش يعب١ َٔ ٜزٙ .  جٌ ٖشا 

o         .املجرل 

o        .ا٫عتذاب١ 

o         .ٍا٫ْؿعا 

o  .ايزاؾع 

 ايؾضط١ عايت ايزَٛع َٔ عٝٓٝٗا ؾضسا . ٜعدل سيو عٔ اؾاْب..... ي٬ْؿعاٍ ؼ: عٓز زلاع ا٫ّ خدل رخٍٛ ابٓٗا ن١ًٝ

o         .ٞايشات 

o        .ٟايعاٖض 

o       .ٞاـاصد 

o  .ٞايؿغٝٛيٛد 

ؼ: عٓز ص١ٜ٩ ثعبإ ع٢ً ا٫صض تؾعض باـٛف ثِ ٜكٌ عٓزَا تعًِ اْ٘ َقٓٛع َٔ ايب٬عتٝو . ٜؾرل ٖشا إىل داْب 

 ا٫ْؿعاٍ

o       .ايباطين 

o          .ٞاٱرصان 

o         .اينُين 

o  .ٟايعاٖض 

 ؼ: عٓزَا ْض٣ ٬ََح اؿظٕ ع٢ً ٚد٘ ؽدك ْغضع ملغاعزت٘ .ٜؾرل ٖشا اىل داْب ا٫ْؿعاٍ

o          .ٟايعاٖض 

o     .ٞايؿغٝٛيٛد 

o     .ٟايؾعٛص 

o   .ٞايشات 

 ؼ: اـٛف تأٖب يًٗضٚب .ٜؾرل سيو إىل ا٫ْؿعا٫ت َٔ سٝح

 ايتٛتض ايٓؿغ٢ ٜٚؾعض ايؿضر بايضاس١  .ٜؾرل سيو إىل ا٫ْؿعا٫ت َٔ سٝحؼ: ايبها٤ ىؿـ َٔ 

o         .ِاؿه 

o            .اؾٛاْب 

o           .ايؿٛا٥ز 

o  .ايٓنر 
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ؼ: أعًٔ َزٜض املزصع١ عٔ عٌُ َغابك١ سٍٛ أؾنٌ بضْاَر إساعٞ يًُزصع١ ٚأعًٔ إٔ ايؿا٥ظ عٝشٖب يضس١ً إىل 

 ٜؾرل سيو إىل َؿّٗٛ املعامل ايغٝاس١ٝ بايكاٖض٠،

o                   .ايباعح 

o  .ايزاؾع 

o                   .اؿاؾظ 

o  .اؿاد١ 

ؼ: أثٓا٤ عرلى بايغٝاص٠ ٚدزت ؽذض٠ مت قطعٗا ٚتضنٗا بايطضٜل ؾتأثضت ْتٝذ١ يتأخضى عٔ َٝعار املكاب١ً 

 ايؾدق١ٝ اييت نٓت عتذضٜٗا ي٬يتشام بٛظٝؿ١، ٜؾرل سيو إىل َؿّٗٛ

o   .ايزٚاؾع                  

o  .ا٫ْؿعا٫ت 

o                  .ا٫عتذاب١ 

o  .املجرل 

ؼ: ؽعضت باؾٛع أْت ٚأفزقا٥و ؾغضعإ َا تٛدٗتٛا إىل َطعُهِ املؿنٌ ؾٛدزمتٛٙ َػًًكا ؾتٛدٗتٛا إىل َطعِ 

 آخض، ٜؾرل سيو إىل إٔ ايزٚاؾع تتغِ بة

o                    .اؾُٛر 

o  .ايزٚص١ٜ 

o                     .املض١ْٚ 

o  .ا٫عتُضاص 

ؼ: ؽعضت بزٚاص ؽزٜز أثٓا٤ فضاخو ٭خٛى ايقػرل بعز متظٜك٘ يًهتب اييت تشانض ؾٝٗا، ٜؾرل سيو إىل داْب 

 ا٫ْؿعاٍ

o                .ٟايؾعٛص 

o .ٞايؿغٝٛيٛد 

o                .ٞاٱرصان 

o .ٟايعاٖض 

ٜتٓاٚيٕٛ ايطعاّ ايقشٞ ست٢ ٜبكٛا ع٢ً َا استاطٚٙ َٔ قٛاّ صؽٝل، ٜؾرل سيو إٍ ؼ: املتابعٕٛ يًش١ُٝ ايػشا١ٝ٥ ٜعًٛا 

 َؿّٗٛ

o                   .ايباعح 

o .اؿاؾظ 

o                     .ايزاؾع 

o .اؿاد١ 

ؼ : ٚدزت املعًِ غنبإ ؾايتظَت ايقُت ست٢ ؾضؽ َٔ قٛي٘ ٚبعز ْٗا١ٜ ايّٝٛ سٖبت يًتشزخ َع عٔ عبب اْؿعاي٘، 

 و إىلٜؾرل سي

o                    .ٍْنر ا٫ْؿعا 

o .ٍدٛاْب ا٫ْؿعا 

o                    .ٍقٝاؼ ا٫ْؿعا 

o .ا٫ْؿعاٍ ٚع٬قت٘ بايغًٛى 
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ؼ: ٜؾعض ايطؿٌ ايضمٝع با٫ْظعاز عٓزَا تشٖب أَ٘ بعًٝزا عٓ٘ ؾٝعٌ ٜقضخ ست٢ ٜضاٖا يٝط٦ُٔ، ٜعدل ٖشا املٛقـ 

 عٔ َؿّٗٛ

o                              .اؿاؾظ 

o .اؿاد١ 

o                             .ايباعح 

o .ايزاؾع 

  ايزٚاؾع :ة 1: اع١ً٦ اخض٣ 

 ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً  رٚاؾع ٜٛيز بٗا ا٫ْغإ ...؟ -1

 ايزاؾع ٫ ٬ْسع٘ َباؽض٠ ..ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى؟ -2
 ا٫خضٜٔ ..؟بضٖٔ مبجاٍ ع٢ً ا١ُٖٝ ايزٚاؾع ؾ٢ َعا١ًَ  -3
 يه٢ تٓذح هب إ تهٕٛ صغبتو ؾ٢ ايٓذاح تؿٛم خٛؾو َٔ ايؿؾٌ . طبل مبجاٍ ع٢ً ٖشا ايزاؾع -4
 عٓزَا نٓت اعرل َتذٗا اىل ايعٌُ اـال بٞ ٚاسا بؾدك َا ٜطٗٛ ايًشّٛ ؾؾعضت باؾٛع  جٌ سيو  -5

 اؿاد١ ( –اؿاؾظ  –ايباعح  –ايزاؾع ) 
 اؿاد١ ( –اؿاؾظ  –ايباعح  –غش١ٜ  جٌ سيو )ايزاؾع ؽعٛص ايؿضر باؾٛع عٓز ص١ٜ٩ ق٬ت ا٫ -6

 اؿاد١ ( –اؿاؾظ  –ايباعح  –تكًبات املعزٙ اثٓا٤ اؾٛع ٜزٍ سيو ع٢ً )ايزاؾع  -7

 اؿاد١ ( –اؿاؾظ  –ايباعح  –عٓز ص١ٜ٩ ط٬ب ًٜعبٕٛ نض٠ ايكزّ ؾتتؾٛم يًعب  جٌ سيو )ايزاؾع  -8
 –اؿاؾظ  –ايباعح  –ٚاتؾٛم يتٓؿٝشٖا  جٌ سيو )ايزاؾع  تٓتاب٢ٓ ؾهض٠ راخ١ًٝ ؾأساٍٚ تطبٝكٗا عًُٝا -9

 اؿاد١ (
 ايزاؾع (  –ا٫سغاؼ  –ا٫ْؿعا٫ت  –ع١ًُٝ ٜٓتر عٓٗا ايزاؾع تغ٢ُ ) اؿاد١  -10
 –عٓز ص١ٜ٩ ايؿتاٙ يؿغتإ ايظؾاف يف اسز احمل٬ت ؾٝٓتابٗا ؽعٛص بايضغب١ يف ايظٚاز ٜغ٢ُ سيو )ايزاؾع  -11

 (اؿاد١  –اؿاؾظ  –ايباعح 
 اؿاد١ ( –اؿاؾظ  –ايباعح  –طايب اؾتكز نٌ ْكٛرٙ اثٓا٤ ايشٖاب اىل املزصع١ ٖشا ٜغ٢ُ )ايزاؾع   -12
 داَزٙ (  –عًب١ٝ  –غرل َباؽض٠  –ايزٚاؾع ع١ًُٝ ) َباؽض٠   -13
 عًب١ٝ ( –داَز٠  –ايػرل ٬َسع١  –ايزٚاؾع َٔ ايعًُٝات ) امل٬سع١   -14
 داَز٠ ( –عًب١ٝ  – غرل َض١ٝ٥ –َٔ خقا٥ك ايزٚاؾع اْٗا ) َض١ٝ٥  -15
اعتز٫ٍ املعًِ إ ايطايب ٜؾعض باؾٛع عٓزَا طًب ايشٖاب اىل َطعِ املزصع١  جٌ سيو اسز خقا٥ك  -16

 را٥ض١ٜ ( -ايزٚاؾع ٜغتزٍ عًٝٗا   –داَز٠  –ايزٚاؾع ٖٚٛ ) ايزٚاؾع َضْ٘ 
ع ٖٚٛ )ايزٚاؾع طايب ٜطًب املا٤ َٔ املعًِ ؾٓغتزٍ اْ٘ يزٜ٘ راؾع ايعطؿ سيو  جٌ اسز خقا٥ك ايزٚاؾ -17

 را٥ض١ٜ ( -ايزٚاؾع غرل ٬َسع١   –داَز٠  –َضْ٘ 
ايؾدك اؾا٥ع ٫ ٜتٛقـ عٔ ايبشح عٔ ايطعاّ ا٫ َع اؽباع ٖشا ايزاؾع ٚسيو  جٌ اسز خقا٥ك ايزٚاؾع  -18

 ق٠ٛ قضن١ ( –َض١ْ  –غرل ٬َسع١  –ٖٚٛ ) طضر١ٜ 
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ا٤ اثٓا٤ ايعطؿ  جٌ سيو اسز خقا٥ك سٖاب ايؿضر اثٓا٤ اؾٛع اىل ق٬ت ا٫طع١ُ ٚسٖاب٘ اىل امل  -19

 را٥ض١ٜ ( -قٛٙ قضن١ َٚٛد١ٗ    –داَز٠  –اؾزٚاؾع ٖٚٛ )ايزٚاؾع َضْ٘ 
 ثابت١ (  –طضر١ٜ  –عهغ١ٝ  –ايع٬ق١ بني ايزاؾع ٚاؾٗز املبشٍٚ ع٬ق١ ) َٓش١ٝٓ   -20
 ٚاؾع ٖٚٛ اسا سار اؾٛع عٓز ايؿضر طار دٗزٙ ؾ٢ ايبشح عٔ ايطعاّ ٜزٍ سيو ع٢ً اسز خقا٥ك ايز -21

 ثابت١ (  –طضر١ٜ  –عهغ١ٝ  –)) َٓش١ٝٓ 
 عٓز ايؿضر ٜظرار صغبت٘ ؾ٢ ا٫عتشناص ٫ٕ َٔ خقا٥ك ايزٚاؾع اْٗا  االنجازعٓزَا ٜظرار راؾع   -22

 ثابت١ (  –طضر١ٜ  –عهغ١ٝ  –)) َٓش١ٝٓ 
غرل  –َض١ْ  –عهغ١ٝ  –تػٝرل اهلزف يتشكٝل ايزاؾع ٜزٍ ع٢ً اسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٖٚٛ ) طضر١ٜ   -23

 ٬َسع١ (
عٓزَا ٜشانض ايطايب َع اسز ط٥٬َ٘ ؾ٬ وقٌ ع٢ً رصدات َضتؿع١ ؾٝكّٛ بتػٝرل طض١ٜ ا٫عتشناص   -24

 رٚص١ٜ ( –٬َسع١  –طضر١ٜ  –ٜ٪نز إ ايزٚاؾع ) َض١ْ 
ؿؾٌ ٫ٚ واٍٚ تػٝرل اعًٛب اعتشناصٙ يًٛفٍٛ يًٓذاح ؾٗشا ٜتٓاقض َع اسز عٓزَا ٜغتغًِ ايطايب يً  -25

 رٚص١ٜ ( –٬َسع١  –طضر١ٜ  –خقا٥ك ايزاؾع ٖٚٛ )  َض١ْ 
 عٓزَا ٜهٕٛ يزٟ ايطايب ٖزؾإ ؾٝدتاص ا٫ِٖ َِٓٗ ٜعدل سيو عٔ اسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٖٚٛ   -26

 طضر١ٜ (   –َض١ْ  –ا٫ٚي١ٜٛ  –) ايزٚص١ٜ 
ؾه١ً بني ايظٚدإ ٚتقٌ ملضس١ً ايط٬م ٚيهٔ ايظٚز ٜقض ع٢ً ا٫عتُضاص ٫ٕ عٓزَا وزخ َ   -27

 طضر١ٜ  –َض١ْ  –ا٫ٚي١ٜٛ  –ا٫ْؿقاٍ عٝنض با٫ٚ٫ر ٖٓا اعتُز ع٢ً اسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٢ٖٚ )ايزٚص١ٜ 
 ؽعٛص ايؿضر باؾٛع ٚؾ٢ نٌ َضٙ ٜؾعض ؾٝٗا ٜكّٛ بٓؿػ ايٓؾاط  جٌ سيو اسز خقا٥ك ايزٚاؾع ٖٚٛ  -28

 طضر١ٜ (  –ايزٚص١ٜ  –ا٫ٚي١ٜٛ  –ض١ْٚ ) امل
نًُا ٜقٌ ايؿضر اىل راؾع ادتُاع٢ نا٫لاط َج٬  ٜؾعض اْ٘ وتاز اىل َا ٖٛ ابعز ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إ  -29

 عهغ١ٝ (  –رٚص١ٜ  –غرل قزر٠  –ايزٚاؾع ا٫دتُاع١ٝ ) قزر٠ 
 ايزٚاؾع ٢ٖ َضأ٠ ايٓؿػ ) فح ( ؾغض ) ا١ُٖٝ٫ (  -30
 اؾٓػ ( –اؾٛع  –ا٫خضاز  –١ سات ايطابع ا٫دتُاع٢ ) ايتٓؿػ َٔ ايزٚاؾع ايؿغٝٛيٛدٝ -31
 ايعطؿ (  –ايؿنٍٛ ٚسب ا٫عتط٬ع  –ا١ََٛ٫  –رٚاؾع ؾغٝٛيٛد١ٝ ت٪رٟ اىل ايٛؾا٠ ) اؾٓػ  -32
 –ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات ايطابع ا٫دتُاع٢  –ا٫ْغا١ْٝ  –رٚاؾع تعتُز ع٢ً قِٝ اجملتُع ) ايؿغٝٛيٛد١ٝ   -33

 ايؿطض١ٜ ( 
 –ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات ايطابع ا٫دتُاع٢  –ا٫ْغا١ْٝ  –بط با٫خضٜٔ ؾ٢ اؽباعٗا )ايؿغٝٛيٛد١ٝ رٚاؾع تضت -34

 ايؿطض١ٜ ( 
 –ايؿغٝٛيٛد١ٝ سات ايطابع ا٫دتُاع٢  –ا٫ْغا١ْٝ  –رٚاؾع ؼاؾغ ع٢ً عزّ ا٫ْكضاض )ايؿغٝٛيٛد١ٝ  -35

 ايؿطض١ٜ ( 
 ا٫ْغا١ْٝ (  –يؿغٝٛيٛد١ٝ ا –ايجا١ْٜٛ  –تعتُز ع٢ً ايٓاس١ٝ ايٓؿغ١ٝ ) ايزٚاؾع ا٫ٚي١ٝ  -36
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عٓزَا ادز بني ط٬ب ايؿقٌ اخت٬ؾات ٚؾضٚم ؾضر١ٜ يف َتطًباتِٗ ٚصغباتِٗ ٖشا ٜزٍ ع٢ً ) ايزٚاؾع   -37

 ا٫ْغا١ْٝ (  –ايؿغٝٛيٛد١ٝ  –ايؿضر١ٜ  –اؾُاع١ٝ 
دتُاع١ٝ ا –ٚدز املعًِ إ ايط٬ب َتؿكني مجٝعا ع٢ً ايشٖاب اىل ايغرلى ايك٢َٛ ٖشا ٜعتدل ) رٚاؾع ؾضر١ٜ  -38

 ْغب١ٝ (  –ؾغٝٛيٛد١ٝ  –عا١َ
 ْغب١ٝ (  –ؾغٝٛيٛد١ٝ  –ادتُاع١ٝ عا١َ   –تهٜٛٔ ع٬قات ٜعتدل َٔ ايزٚاؾع )رٚاؾع ؾضر١ٜ  -39
 ْغب١ٝ ( –ؾغٝٛيٛد١ٝ  –ادتُاع١ٝ عا١َ   –َٔ ايزٚاؾع ))رٚاؾع ؾضر١ٜ  االنجازراؾع  -40
 ْغب١ٝ  –ؾغٝٛيٛد١ٝ  –ادتُاع١ٝ عا١َ   –سب ا٫عتط٬ع ٚايضغب١ يف املعضؾ١ َٔ ايزٚاؾع ))رٚاؾع ؾضر١ٜ  -41

 ا٫ْؿعا٫ت :ة 2  

 ؼ: ؽعضت بزٚاص ؽزٜز ْتٝذ١ غنبو ايؾزٜز َٔ اخٝو ايقػرل . ٜعدل ٖشا عٔ اسز دٛاْب ا٫ْؿعاٍ  ٖٛ اؾاْب 
 ايشات٢           ايعاٖض٣            اـاصد٢               ايؿغٝٛيٛد٢ 

 ؼ :ساي١ ا٫ْغإ نٛسز٠ دغ١ُٝ ْؿغ١ٝ َتها١ًَ ا٫دظا٤ تعدل عٔ 

 املجرل                     ا٫عتذاب١                ايزاؾع                       ا٫ْؿعاٍ 

 ْؿعاٍ         ايغًٛى       ايزاؾع         ايباعح (ؼ : اصتؿاع مػط ايزّ تػرل ٜقاسب  ) ا٫

 ؼ : خضٚز ايعضم َٔ دغِ ا٫ْغإ اثٓا٤ غنب٘ ٜعدل عٔ اؾاْب ................       ي٬ْؿعاٍ 

 ايشات٢           ايعاٖض٣            اـاصد٢               ايؿغٝٛيٛد٢ 

  عٔ اؾاْب ......ي٬ْؿعاٍؼ: ابتغا١َ املعًِ يًطايب اثٓا٤ ؽضح ايزصؼ  تعدل

 ايشات٢           ايعاٖض٣            اـاصد٢               ايؿغٝٛيٛد٢ 

ؼ: ايؿضر ايش٣ ٜتطًع يًتؿٛم ٜؾعض باؿُاؼ ايش٣ ٜٛدٗ٘ يًتزصب انجض يت١ُٝٓ َٗاصات٘ ٜؾرل سيو ي٬ْؿعا٫ت َٔ 

 اؾٛاْب                    ايٓنر (     سٝح )     اؿهِ                           ايؿٛا٥ز         

 ؼ:عٛاقب ايػنب اخطض بهجرل َٔ اعباب٘ ...ؾ٢ م٤ٛ سيو اقذلح اثٓني َٔ طضم ايتػًب ع٢ً ا٫ْؿعا٫ت اؿار٠؟

 ؼ: ٜتشٌُ َزٜض املزصع١ َغ٦ٛي١ٝ نبرل٠ صغِ سيو تغرل ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ ؾ٢ اسغٔ فٛص٠ . ٜعدل سيو عٔ 

 ايٓنر ا٫ْؿعاىل               قٝاؼ ا٫ْؿعاٍ              ْتا٥ر ا٫ْؿعاٍ            اؿهِ ع٢ً ا٫ْؿعاٍ     

ؼ:ظٗضت ْتٝذتو يف اَتشإ ْٗا١ٜ ايعاّ ٚناْت ايٓتٝذ١ تؿٝز صعٛبو يف أسز املٛار ؾأخدلت ٚايزى بٗا ؾجاص ٚغنب 

َٔ املا٤ ٭ْ٘ ٜؾعض بزٚاص ٚعطؿ  ٚراص بٝٓهُا سٛاص ؽزٜز ايًٗذ١ ٚبعز ؾذل٠ ققرل٠ اْتٗٞ اؿٛاص ٚطًب َٓو نٛب

 ؽزٜز ، ٜؾرل سيو إىل أسز دٛاْب اٱْؿعاٍ ٖٚٛ . . . . . . .

 اؾاْب ايعاطؿٞ ○اؾاْب ايؾعٛصٟ             ○اؾاْب ايؿغٝٛيٛدٞ            ○اؾاْب اؾغُٞ          ○

ؼ: أقاّ فزٜل يو سؿٌ خطٛبت٘ يف أسز قاعات املٓاعبات ٚبعز إْتٗا٤ اٱستؿاٍ ٚأثٓا٤ عٛرتو يًُٓظٍ يف ٚقت 

َتأخض ظٗضت أَاَو فُٛع١ َٔ ن٬ب ايؾٛاصع َتذٗ٘ مٛى ؾكُت بايضنض ست٢ ٚفًت إىل املٓظٍ ٫ٚسعت أْو 

أَاّ أسز ا٭فزقا٤ ٚقاٍ يو إٕ عبب نٓت تضنض بغضع١ نبرل٠ غرل َعتار٠ ٚيف ايّٝٛ ايتايٞ صٜٚت ٖشٙ ايكق١ 

طٜار٠ عضعتو ٖٛ ؽعٛصى باـٛف مما أر٣ إىل إؾضاط اؾغِ يه١ُٝ نبرل٠ َٔ ايغهض اييت عاعزت ع٢ً تزؾل ايزّ 

 بك٠ٛ مٛ ايعن٬ت ٚهلشا ايغبب اطرارت عضعتو ؾٓذٛت َِٓٗ ، ٜؾرل سيو إىل . . . 

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○   ايٓنر اٱْؿعايٞ       ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○
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ؼ:يف أسز ا٭عٝار قُت بإفطشاب أخاى ايقػرل يكنا٤ ّٜٛ يف امل٬ٖٞ يًتٓظٖ٘ ٚاٱعتُتاع با٭عاب ايذلؾٝٗٝ٘ ٚعٓزَا 

٘ دا٤ رٚصنُا يزخٍٛ يعب١ " بٝت ايضعب " صؾض أخاى ايقػرل رخٍٛ ٖشٙ ايًعب١ ٫ْ٘ ىاف َٓٗا ؾكُت بتٗز٥ت

ٚٚمشت ي٘ إٔ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ غرل سكٝك١ٝ ٚأْٗا فضر يعب١ يٲعتُتاع ؾكط ٫ٚ ٜٛدز ؽ٧ ٜزعٛا يًدٛف أٚ ايكًكٌ ، ٜؾرل 

 سيو إىل أسز دٛاْب اٱْؿعاٍ ٖٚٛ . . . . . . .

 اؾاْب ايعاطؿٞ ○اؾاْب ايؾعٛصٟ             ○اؾاْب ايؿغٝٛيٛدٞ            ○اؾاْب اؾغُٞ          ○

ؼ:ظٗض أسز عًُا٤ ا٭طٖض ايؾضٜـ يف إسز٣ ايدلاَر ايتًٝؿظ١ْٜٝٛ َتشزثًا عٔ ؾنا٥ٌ ؾضٜن١ ايقٝاّ ٚأْٗا مل تٴؿضض 

 ع٢ً اٱْغإ ٱمعاؾ٘ أٚ ٱس٫ي٘ بٌ يذلبٝت٘ ٚتكٜٛت٘ ست٢ ٜغتطٝع تضٜٚض ْؿغ٘ ٚايتشهِ بٗا ، ٜؾرل سيو إىل . . . . 

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○ايٓنر اٱْؿعايٞ          ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○

ؼ:راص ؽذاص بني ط٥٬َو أثٓا٤ يعب نض٠ ايكزّ سٍٛ إيػا٤ اؿهِ هلزف فشٝح ٚتعايت ا٭فٛات ٚبزأٚ ايذلاؽل با٭ؾاظ 

 ايٓاب١ٝ ، ٜؾرل سيو إىل أسز دٛاْب اٱْؿعاٍ ٖٚٛ . . . . . . .

 اؾاْب ايعاطؿٞ ○اؾاْب ايؾعٛصٟ             ○اؾاْب ايؿغٝٛيٛدٞ            ○         اؾاْب اؾغُٞ ○

ؼ:عًُت َٔ أسز أفزقا٥و إٔ طًَٝهِ املتؿٛم يف ايزصاع١ ايشٟ نإ وقٌ ع٢ً املضنظ ا٭ٍٚ را٥ًُا قز سزثت ي٘ 

ع٬َات ايؿضح عًٝو ؾٛص  َؾه١ً عا١ًٝ٥ ٖشا ايعاّ أرت إىل عزّ سقٛي٘ ع٢ً ٖشا املضنظ ؾ٬سغ فزٜكو ظٗٛص

زلاعو هلشا اـدل ؾغأيو عٔ ايغبب ؾكًت ي٘ أْو ؼكز عًٝ٘ ؾضر عًٝو قا٬ً٥ إٕ ٖشا ؽعٛص غرل ٥٫ل ؾًٝػ َٔ ِؽِٝ 

 ايضداٍ إٔ تؿضح ملقا٥ب اٯخضٜٔ ، ٜؾرل سيو إىل . . . . . . .

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○عا٫ت          اؿهِ ع٢ً اٱْؿ ○ايٓنر اٱْؿعايٞ          ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○

ؼ:َٔ املعضٚف إٔ اهلز١ٜ َعٗض َٔ َعاٖض اؿب تٴكضب ايبعٝز ٚتقٌ املكطٛع ٚتؿتح َػايٝل ايكًٛب ٚتٓؾض احملب١ بني 

 ايٓاؼ ٚتؾٝع املٛر٠ ٚا٭يؿ١ ٚايذلابط بني أؾضار اجملتُع ، ٜؾرل سيو إىل . . . . . . .

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○ايٓنر اٱْؿعايٞ          ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○

ؼ:راص سٛاص بني ط٥٬َو يف املزصع١ سٍٛ تطبٝل ْعاّ ايتكِٝٝ اؾزٜز ايشٟ ٜعتُز ع٢ً ايؿِٗ بز٫ً َٔ ا٭ع١ً٦ 

ص أبزٜت إعذابو بأعًٛب أسز ايتكًٝز١ٜ اييت تعتُز ع٢ً اؿؿغ ٚإختًؿت اٯصا٤ بني َ٪ٜز َٚعاصض ٚبعز إْتٗا٤ اؿٛا

 ايظ٤٬َ يف ايٓكاـ ٭ْ٘ نإ ٜتُٝظ باهلز٤ٚ ٚايبغاط١ ٚايٛمٛح بزٕٚ أٟ تعقب ، ٜؾرل سيو إىل . . . . . 

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○ايٓنر اٱْؿعايٞ          ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○

َٔ ايعٌُ قابًت أسز أفزقا٤ ايزصاع١ ٚأثٓا٤ سزٜجهُا ٫سعت ع٢ً ٚدٗ٘ ع٬َات ؼ: يف أسز ا٭ٜاّ أثٓا٤ عٛرتو 

اؿظٕ ؾغأيت٘ عٔ ايغبب ؾكاٍ يو إٕ أسز أقاصب٘ قز تٛؾ٢ با٭َػ ؾكُت مبٛاعات٘ ٚتكزِٜ ٚادب ايعظا٤ ي٘ 

 يًتدؿٝـ عٔ َقاب٘ ، ٜؾرل سيو إىل . . . . . . .

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○         ايٓنر اٱْؿعايٞ ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○

ؼ: سٖبت يكنا٤ ايعط١ً َع بعض أفزقا٥و ٚعضمٛا عًٝو تٓاٍٚ عٝذاص٠ بٗا َار٠ كزص٠ يهٓو صؾنت بؾز٠ 

ٚعٓزَا عأيٛى عٔ ايغبب قًت هلِ أْو ؽاف َٔ ايتاثرل ايناص هلشٙ املٛار ع٢ً ايقش١ ؾغدضٚا َٓو ٚاعتٗظأٚا 

ٚأِْٗ ٜتٓاٚيٕٛ ٖشٙ ا٭ؽٝا٤ َٓش ؾذل٠ ٚمل وزخ أٟ مضص هلِ ٚبعز إْكنا٤ ايعط١ً ٚعزٚتهِ يًزصاع١ قابًت  به٬َو

أسز أؾضار ٖشٙ اجملُٛع١ ؾأخدلى مبضض أفاب ص٥ت٘ بغبب تٓاٍٚ َار٠ كزص٠ ٚأؽار مبٛقؿو سُٝٓا عٴِضض عًٝو 

 ٜؾرل سيو إىل . تٓاٍٚ ٖشٙ املٛار ٚصؾنت ٚاختتِ سزٜج٘ قا٬ً٥ " َٔ خاف عٳًِِ " ،

 ؾٛا٥ز اٱْؿعا٫ت ○اؿهِ ع٢ً اٱْؿعا٫ت           ○ايٓنر اٱْؿعايٞ          ○دٛاْب اٱْؿعا٫ت          ○
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 ّٔادِ ٔيُٓجٛح دراسرــــــر:  ذؼزٚف ػهى االجرًاع  : انٕحدج األٔىل   
  املٛمٛع ا٭ٍٚ

 تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع ٚأ١ُٖٝ رصاعت٘

 َكز١َ:

 ،عبز ايضمحٔ بٔ خًزٕٚ" ٜعز امل٪عػ اؿكٝكٞ يعًِ ا٫دتُاع" 

  ٞإ٫ إٔ "أٚدغت نْٛت" عامل ا٫دتُاع ايؿضْغٞ، ٜعز أٍٚ َٔ اعتدزّ ن١ًُ عٛعٝٛيٛد 

   ّٚايه١ًُ َؾتك١ َٔ َكطعني: 1938ٚتعين عًِ ا٫دتُاع عا ،ّ 

  ،ا٭ٍٚ ٫تٝين "عٛعٝٛ" ٜٚعين فتُع أٚ ادتُاع 

  ،ٚايجاْٞ ْٜٛاْٞ "يٛدٛؼ" ٜٚعين عًِ أٚ رصاع١ ع١ًُٝ 

 .ٖٚهشا أفبح عًِ ا٫دتُاع ٜعين ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًُذتُع 

 أ٫ًٚ: تعضٜـ عًِ ا٫دتُاع:

"ٖٛ عًِ رصاع١ اجملتُع، رصاع١ ع١ًُٝ، بٗزف ايتٛفٌ اىل ايكٛاْني اؿان١ُ يٓعاَ٘ ٚتػرلٙ ٚسٌ َؾه٬ت٘، باعتدزاّ 

 ".املٓٗر ايعًُٞ ايغًِٝ

 ؼ : اقذلح تعضٜؿا اعذلؽارٜا يعًِ ا٫دتُاع .؟ز:ٖٛ عًِ ٜزصؼ اجملتُع ؾ٢ ثبات٘ ٚتػرلٙ 

 َجاٍ : رصاع١ ايًػ١ ٚايعارات ٚايتكايٝز راخٌ اجملتُع 

 ثاًْٝا: أ١ُٖٝ املٓٗر ايعًُٞ يف رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ:

  يزصاع١ ايعاٖض٠تعضٜـ املٓٗر ايع٢ًُ فُٛع١ َٔ اـطٛات ايت٢ ٜتبعٗا ايباسح 

 ً٢ ايؿِٗ املٓعِ يًعٛاٖض ا٫دتُاع١ٜٝغاعز اعتدزاّ املٓٗر ايع٢ًُ ع 

 ؾُٗا قا٥ُا ع٢ً أعػ ع١ًُٝ ع١ًُٝ، ٚقٛاعز َٓٗذ١ٝ ثابت١.

  ٖٛٚ  ٚتتنح أ١ُٖٝ املٓٗر ايع٢ًُ يعًِ اٱدتُاع ؾ٢ رصاع١ ايعاٖض اٱدتُاع١ٝ ٚؾُٗٗا ٚتؿغرلٖا ٚايتٓب٪ بٗا

 وكل ا٭ٖزاف ايتاي١ٝ:

 ٚفـ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ: .1

 ،سٝح: ْؾأتٗا ٚسذُٗا ٚتطٛصٖا عدل ايظَٔ.ٜٚع٢ٓ ايتعضف ع٢ً خقا٥ك ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ َٔ 

  َجاٍ: يٛ اصرْا رصاع١ ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝـ ايظٚاز ؾ٢ اجملتُع ، ؾ٬بز َٔ َعضؾ١ َت٢ بزأت ٖشٙ ايعاٖض٠ ؟ َٚا

 ايظَإ؟.َز٣ اْتؾاصٖا ؾ٢ اجملتُع ؟ ٚنٝـ تطٛصت عدل 

 ََٔجاٍ اخض : َعضؾ١ ْؾأ٠ ٚسذِ ٚتطٛص ظاٖض٠ ا٫رَإ عدل ايظ 

 . تؿغرل سزٚخ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ:2

  ،ٜعين َعضؾ١ ا٫عباب ٚايعٛاٌَ ايت٢ أرت إىل اْتؾاص ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ 

 .ٚع٬قتٗا بايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ا٭خض٣ 

  َٔ َعضؾ١ اعباب اْتؾاص ٖشٙ ايعاٖض٠ َٚعضؾ١ ع٬قتٗا َجاٍ: يتؿغرل ظاٖض٠ طٜار٠ تهايٝـ ايظٚاز ، ٫بز

 بايعضٚف ا٫قتقار١ٜ أٚ باملغت٣ٛ ايتع٢ًُٝ يٮؾضار.

 َجٌ َعضؾ١ اعباب ا٫رَإ ٚع٬قت٘ بايعضٚف ايعا١ًٝ٥ ٚاملغت٣ٛ ا٫قتقار٣ 
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 . ايتٓب٪ عزٚخ ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ:3
  املغتكبٌ، ْٚغتطٝع َعضؾ١ ايٓتا٥ر املذلتب١ عًٝٗا.ايتٓب٪ بؾهًٗا ؾ٢ ٖٛ َعضؾ١ َاعت٪ٍٚ ايٝ٘ ايعاٖض٠ 

  َجاٍ: يٛ اعتُضت طٜار٠ تهايٝـ ايظٚاز ؾاْٗا عت٪ر٣ اىل: تأخض عٔ ايظٚاز، اصتؿاع ْغب١ ايعٓٛع١ ؾ٢

 اجملتُع، انؿاض َعزٍ املٛايٝز.

  َج٬ ٜذلتب ع٢ً ا٫رَإ َغتكب٬ اْتؾاص اؾض ١ ٚتؿهو اجملتُع 

 ا٫دتُاع: ثايجًا: أٖزاف ٚأ١ُٖٝ عًِ

 رصاع١  عًِ ا٫دتُاع تؿٝز ايطايب ٚمتهٓ٘ َٔ  :

 1 ٘اؿقٍٛ ع٢ً فٛص٠ ٚامش١ عٔ فتُع . 

 2.ؾِٗ أمناط ايتػرل ا٫دتُاع٢ اؿارخ ؾ٢ ايعامل ، ٚ ايتٓب٪ مبا عٝشزخ َغتكب٬ً . 

 3ؼقٌٝ قزص ناف َٔ املعًَٛات عٔ ايعًُٝات ا٫دتُاع١ٝ . 

 4 سٌ َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ .. تطٜٛض ا٭عايٝب ايت٢ تغاعز ؾ٢ 

 5 ،ْٕٛتأٌٖٝ ْؿغ١ يًعٌُ َغتكب٬ ؾ٢ اسز ؾضٚع ايعًّٛ ا٫دتُاع١ٝ، ناـز١َ ا٫دتُاع١ٝ، ٚايكا . 

 راتؼًا: ٔظٛفـــــــح ػهـــــــــى االجرًــــــــــاع:

وظوفة 

 علموة

  ٘تطٜٛض ايعًِ ْؿغ 

  ٞعًٞ املغتٜٛني ايٓعضٟ ٚاملٓٗذٞ يًذٗٛر  ٚايٓكز ايشات 

 .ايٛفٍٛ يًزق١ يف ايكٛاْني ا٫دتُاع١ٝ 

 : خ٬ٍ تطبٝل خطٛات املٓٗر ايع٢ًُ ٢ٖٚ َٔ 

  امل٬سع١ 

 ؼًٌٝ املعًَٛات ٚتؿغرلٖا 

 ٚمع ايكٛاْني 

وظوفة 

 مجتمعوة

  ٌ٢ٖ نٌ ا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا ايعًِ جملتُع َعني تزصدا ؾ٢ ايعطا٤ ست٢ ٜق

 ٢ٖ :يًُذتُع ا٫ْغا٢ْ نً٘ ٚتٓزصز ؼتٗا ٚظا٥ـ ؾضع١ٝ 

  ٙؾِٗ ايٛاقع ٚتؿغرل 

  ٚٚتٓاٍٚ َؾه٬ت٘ ٚع٬دٗا عٛا٤ ناْت ٖشٙ املؾه٬ت ؾ١ٜٛ٦ أٚ قطاع١ٝ أ

 فتُع١ٝ.

 ْغتعني ؾٝٗابايكٛاْني ايع١ًُٝ يع٬ز َؾه٬ت اجملتُع 
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 ايضٚار امل٪عغٕٛ يعًِ ا٫دتُاع:  املٛمٛع ايجاْٞ 

 أ٫ًٚ: ابٔ خًزٕٚ

  )امل٪عػ اؿكٝكٞ يعًِ ايعُضإ(

 ْؾأتةةةةةةةةةةةةة٘:

  ٚيز عبز ايضمحٔ ابٔ خًزٕٚ ؾ٢ تْٛػ ٚتٛؾ٢ ؾ٢ َقض، ؾ٢ ايكضٕ ايضابع عؾض امل٬ٝر٣ 

 .ٕٚأ٣ قبٌ ظٗٛص )أٚدغت نْٛت( بٓشٛ مخغ١ قض 

  ،ٜٚعز ابٔ خًزٕٚ امل٪عػ اؿكٝك٢ يعًِ ا٫دتُاع 

  .اعتٛؾ٢ عًِ ا٫دتُاع ع٢ً ٜزٜ٘ نٌ ايؾضٚط يكٝاّ عًِ َٔ سٝح : املٛمٛع، ٚاملٓٗر، ٚاهلزف 

  ،)أيـ نتاب٘ )َكز١َ ابٔ خًزٕٚ ( ٚايت٢ أٚمح ؾٝ٘ أعػ )عًِ ايعُضإ(،  ْغُٝ٘ ايّٝٛ  )عًِ ا٫دتُاع 

  .أٍٚ املؿهضٜٔ ايشٜٔ َٗزٚا يٓؾأ٠ ع٢ً ا٫دتُاع اؿزٜح ٖٛٚ 

 

 ٙ آشــــزخ يف فكــــــــــــزِ:انؼٕايــــــــم انر

 

 َها١ْ أعضت٘ ايكضٜب٘ َٔ اؿهاّ ٚايغ٬طني ثبت ؾ٢ ْؿغ٘ سب نٌ َٔ املٓقب ٚاؾاٙ، ٚايعًِ.       

 

 خزّ نجرل َٔ املًٛى، ٚتٛىل أع٢ً َٓافب اؿهِ، ٚفاص ٚطٜضا ٚعؿرلا َٚزصعا ٚقامٝا ٚخطٝبا.

 

 ٚاتقٌ بؾدقٝات نجرل٠، ٚعافض سٛارخ َعكز٠.قاّ بضس٬ت نجرل٠، 

 

 نإ ٚاؾض ايشنا٤،  تاط بعك١ًٝ رقٝك١، ٚق٠ٛ ٬َسع١، ٚقزص٠ ع٢ً ايتشقٌٝ ٚاٱْتاز.

 

 نإ ٚاقعٝا ؾ٢ اػاٖات٘ ايع١ًُٝ، ٚيشيو دا٤ت رصاعات٘ َب١ٝٓ ع٢ً امل٬سع١ ٚاملعاٜؾ١.

 قٛاو ػهى انؼًزاٌ ٔضزٔرذّ؟كٛف اْرد٘ اتٍ خهدٌٔ إيل ٔجٕب 
 .اعتعضض ابٔ خًزٕٚ نتب ايتاصٜذ ؾٛدزٖا ٦ًَٝ٘ با٭خطا٤ ٚا٫ناسٜب = 

 .يشا صأٟ أْ٘ ٫بز َٔ ٚدٛر عًِ يتقشٝح ايٛقا٥ع ايتاصى١ٝ = 

 .يشيو أنز ع٢ً قٝاّ عًِ ايعُضإ ايبؾض٣ )عًِ ا٫دتُاع(، ست٢ وًٌ اؿٛارخ ٜٚقشح ٖشٙ ا٭ناسٜب = 
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 االجرًاع ػُد اتٍ خهدٌٔ:دػائى ػهى  

   ( َٛمٛع عًِ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ:1

 ،أنز "ابٔ خًزٕٚ" إٔ اٱدتُاع اٱْغا٢ْ مضٚص٣ 

   ،ٜٔ٭ٕ ايؿضر ٫ ٜغتطٝع ؼكٝل سادات٘ إ٫ بايتعإٚ َع ا٭خض 

   ٞإسٕ ا٫ْغإ ادتُاعٞ بطبع٘، أٟ ٫بز ي٘ َٔ ايتؿاعٌ ا٫دتُاع 

  يكٛاْني عا١َ ثابت١ٜض٣ إٔ اجملتُع ؽ٤ٞ طبٝع٢ ىنع 

  ) ؾايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ عٓز ابٔ خًزٕٚ  تزصؼ نُا تزصؼ ايعٛاٖض اؿ١ٜٛٝ.) ايطبٝع١ٝ 

  .)يشا قضص ابٔ خًزٕٚ إ ا٫دتُاع ايبؾض٣ َٚا ٜقاسب٘ َٔ ظٛاٖض ٖٛ َٛمٛع عًِ ايعُضإ )عًِ ا٫دتُاع 

 ( َٓٗر ايبشح عٓز ابٔ خًزٕٚ:2
 1عز ايتأنز َٔ فشت٘.) عزّ ايتغضع ؾ٢ افزاص ا٫سهاّ (. ع٢ً ايباسح أ٫ ٜكبٌ أ٣ ؽ٧ ا٫ ب 

 2.ع٢ً ايباسح إٔ ٜكّٛ بامل٬سعات ايزقٝك٘ يعٛاٖض اجملتُع . 

 3ع٢ً ايباسح إٔ ٜأخش مببزأ املكاص١ْ بني َام٢ ا٭ؽٝا٤ ٚسامضٖا . 

 4.ٙمضٚص٠ ايتٛفٌ إىل ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعُضإ ايبؾض٣ ٚظٛاٖض .  

 عٓز ابٔ خًزٕٚ:( أٖزاف عًِ ايعُضإ 3

  أٖزاف ْعض١ٜ )َباؽةةةةةةةةض٠(:ايهؾـ عٔ ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ 

       أٖزاف ع١ًُٝ ؾ١ٝٓ تطبٝك١ٝ )غرل َباؽض٠(:  ا٫عتؿارٙ َٔ ايكٛاْني اييت مت ايتٛفٌ إيٝٗةا، ؾة٢ تقةشٝح ٚقةا٥ع

 ايتاصٜذ، ٚتعًٌٝ سٛارث٘.  

 

 ثاًْٝا: أٚدغت نْٛةةةت                                                

 )صا٥ز عًِ ا٫دتُاع اؿزٜةةةةةةةةةةةح(: 

 

 نٝـ اٖتز٣ اٚدغت نْٛت اىل ٚدٛب ٚمضٚص٠ قٝاّ عًِ ا٫دتُاع ؟

 . صغبت٘ ؾ٢ اف٬ح اجملتُع ايؿضْغ٢ َٔ ايؿٛم٢ ايت٢ اْتؾضت ؾٝ٘ قبٌ قٝاّ ايجٛصٙ ايؿضْغ١ٝ.1

 ٚصأ٣ نْٛت إ ٖشٙ ايؿٛم٢ تتًدك ؾ٢ اطرٚاد١ٝ ايتؿهرل )أ٣ ٚدٛر أعًٛبني َتٓاقنني يًتؿهرل(  ُٖا : .2

 . ٜٚغتدزّ عٓز ايتؿهرل ؾ٢ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ أ  ( ا٫عًٛب ايع٢ًُ ايٛمعةةةةةة٢ :

 ٜٚغتدزّ عٓز ايتؿهرل ؾ٢ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ.  ب( ا٫عًٛب ايز٢ٜٓ ايؿًغؿة٢ :

 ا٭عًٛب ايع٢ًُ ايٛمع٢ ؾ٢ عح نٌ ظٛاٖض ايهٕٛ مبا ؾٝٗا ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ.باعتدزاّ نْٛت  .  طايب 3

 َجاٍ : طبل نْٛت َٓٗذ٘ ع٢ً رصاع١ ظاٖض٠ ا٫ْتشاص قا٫ٚ اهار س٫ًٛ هلا
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 رعا٥ِ عًِ ا٫دتُاع عٓز نْٛةةت:

 ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖ َٛمٛع عًِ ا٫دتُاع. اع عٓز نْٛت: ٜض٣ نْٛت إٔ ايعٛاٖضَٛمٛع عًِ ا٫دتُ

  . َٓٗر ايبشح عٓز نْٛةةةةةةت:2

 ،أنز ع٢ً اعتدزاّ امل٬سع١، ٚايتذضب١، ٚاملٓٗر املكاصٕ، ٚاملٓٗر ايتاصى٢ 

  .بٗزف ؾِٗ ايعٛاٖض ٚتؿغرلٖا، ٚايتٛفٌ يًكٛاْني اييت ؼهُٗا 

  . ٖزف عًِ ا٫دتُاع عٓز نْٛت:3

 ؼهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ، ٚايت٢ قغُٗا إىل:ايتٛفٌ إىل بعض ايكٛاْني ايت٢ 

 .)قٛاْني ايجبات أٚ ايٓعاّ )ا٫عتاتٝها ا٫دتُاع١ٝ = 

 َجٌ ثبات بعض اجملتُعات ع٢ً فٛصتٗا رٕٚ تػرل ؾ٢ ايعارت َجٌ اسذلاّ ايهبرل 

 .)قٛاْني اؿضن١ ٚايتػرل )ايزٜٓاَٝها ا٫دتُاع١ٝ =  

  ٌايتهٓٛيٛدٝا َجٌ املٛباٌَٜجٌ تػرل بعض اجملتُعات بغبب ٚعا٥ 

 ثايجًا: إٌَٝ رٚص ناٜةةةةةةةِ:

 )إصعا٤ ايكٛاعز ايع١ًُٝ يعًِ ا٫دتُاع(

 ْؾأتةةةةةةةةة٘ :

 ؾ٢ فتُع تغٛرٙ ع٬قات َباؽض٠، ٚص ناِٜ ؾ٢ اسز٣ ايكض٣ ايؿضْغ١ٝ،)ابٝٓاٍ (ٚيز ر 

 ٘ا٭ٚىل. ٚعٓزَا اْتكٌ إىل ايعاف١ُ )باصٜػ( سٝح اجملتُع املتٓٛع، مل ٜٓػ اصتباطات 

  أٚ املز١ٜٓ املعكز(.  –ٚ تقٛصٙ يًُذتُع مل ىضز عٔ ٖشٜٔ ايُٓطني :) ايكض١ٜ ايبغٝط 

  بشٍ )رٚص ناِٜ( دٗزًا ْعضًٜا نبرلًا ؾ٢ إقا١َ رعا٥ِ عًِ ا٫دتُاع، 

  بٛفؿٗا َٛمٛعا يعًِ ا٫دتُاع َجٌ ابٔ خًزٕٚاٖتِ  بزصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ رصاع١ َغتك١ً 

  رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤،أنز ع٢ً مضٚص٠ 

    ؾاؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َجٌ سٝا٠ ايها٥ٔ ايعن٣ٛ رصؼ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ َجٌ ايعٛاٖض ايطبٝع١ٝ 

 :َٝظ " رٚص ناِٜ" بٛمٛح بني منطني َٔ ايتنأَ، ُٖا 

 اهثضاًن اهعضوى  اهثضاًن اآلىل 

  ٜتغِ بنٝل ا٫خت٬ؾات ٚايؿٛاصم بني ا٭ؾضار = 

  ٫ ٜعضؾٕٛ ايتدقك امل٢ٓٗ ايزقٝل = 

     ا٭ؾضار ؾ٢ ٖشا اجملتُع َتؾةابٕٗٛ، هلةِ ْؿةػ =

 املؾاعض ٚا٫ساعٝػ، ٜٚتُغهٕٛ بٓؿػ ايكِٝ.

   َجٌ ا٫عض٠ ٚايكب١ًٝ ٚايضٜـ 

  ايتنأَ ايش٣ ٜكّٛ بني عهإ املز١ٜٓ ٖٛ 

    متتاط ؽققاتِٗ امل١ٝٓٗ بايتٓٛع 

   ٌَٚايتعةإٚ  ٫ تغتكِٝ اؿٝا٠ بِٝٓٗ بػرل ايتها

 َجٌ اعنا٤ دغِ ا٫ْغإ 

  َجٌ ايتٓعُٝات ٚامل٪عغات ٚاملقاْع 
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 دٗٛر رٚصناِٜ ؾ٢ اصعا٤ قٛاعز عًِ ا٫دتُاع:

 ( َٛمٛع عًِ ا٫دتُاع عٓز رٚص ناِٜ:1

 .سزر " رٚص ناِٜ " َٛمٛع عًِ ا٫دتُاع ؾ٢ رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ = 

 :عضف ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ بأْٗا = 

   .٘عباص٠ عٔ ْعاّ ادتُاع٢  اصؼ  ْؾاط٘ َٔ خ٬ٍ َ٪عغات 

 خ٬ٍ املزاصؼ ٚاملعاٖز ٚاؾاَعات . َجاٍ: ايعاٖض٠ ايذلب١ٜٛ ْعاّ ادتُاع٢  اصؼ َٔ 

  َجاٍ اخض : ايعاٖض٠ ايغٝاع١ٝ متاصؼ َٔ خ٬ٍ اؿه١َٛ 

  ا٫دتُاع١ٝ يًُذتُعتعضٜـ اعذلؽار٣ : ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٢ٖ سزخ ٜعدل عٔ َعاٖض اؿٝا٠ 

 ( َٓٗر ايبشح عٓز رٚص ناٜةةةةةةةةةِ:2

 أنز " رٚص ناِٜ " ع٢ً مضٚص٠ رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ نأؽٝا٤ 

  .اعتدزاّ امل٬سع١ ٚاملكاص١ْ، ٚتتبع تطٛص ايعاٖض٠ ٚتؿغرلٖا  

 ( أٖزاف عًِ ا٫دتُاع عٓز رٚص ناِٜ:3

  ،ٖزف عًِ ا٫دتُاع ٖٛ ايهؾـ عٔ ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ 

 ٚسيو هلزف ٖٛ سٌ املؾه٬ت ا٫دتُاع١ٝ 

 

 املٛمٛع ايجايح ..

 َٓاٖر ايبشح يف عًِ ا٫دتُاع

 أ٫ًٚ: املٓٗر ايتاصىةةةةةةةةةةةٞ:

 ؾًغؿ١ ايتاصٜذ. ٜٴعز " ابٔ خًزٕٚ " صا٥ز املٓٗر ايتاصى٢ ؾ٢ ايبشح ا٫دتُاع٢ ، ٖٚٛ َ٪عػ 

  ٖٛ.ٚا٫سزاخ ايتاصى١ٝ  رصاع١ اؿٛارخ ايت٢ سزثت ؾ٢ املام٢ 

  ِٗاؿامض ٚاملغتكبٌ ٫ ٜهتٌُ ا٫ مبعضؾ١ املام٢ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ؾ٢ ؾ 

  ايتٓب٪ مبغتكبٌ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ٜأت٢ ؾ٢  اطاص َغاص ٖا ايغابل 

  اعتدزاّ املٓٗر ايتاصى٢ ؾ٢ عجٗآٖاى َؾه٬ت ادتُاع١ٝ َع١ٓٝ تٛدب ع٢ً ايباسح 

 َجاٍ: رصاع١ ظاٖض٠ تػرل ايكِٝ ؾ٢ ايكض١ٜ املقض١ٜ خ٬ٍ ْقـ ايكضٕ املامٞ.              

 20َجاٍ اخض :رصاع١ تأثرل ايقشاؾ١  ع٢ً اػاٖات ايؿضر مٛ قناٜا ايتعًِٝ ؾ٢ ايضبع ا٫خرل َٔ ايكضٕ

  ادلؼهٕياخ:ٔنهًُٓج انرارخيٗ َٕػاٌ يٍ ادلصادر جلًغ 
 تعز ا٫ؾنٌ ؾ٢ ا٫عتدزاّ. نايٛثا٥ل ٚاؿؿضٜات ٚا٫ثاص. :َقارص أٚيٝةةةةةةة١ ٚ 

 ٢ٖٚ َا ٜٓكٌ أٚ ٜؾتل عٔ املقارص ا٫ٚي١ٝ، نزصاعات عابك١ يًُقارص ا٭ٚي١ٝ. :َقارص ثاْٜٛةةةةة١ 
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 ثاًْٝا: َٓٗر املغح ا٫دتُاعةةةةةٞ:

  ٘تعضٜؿةةةةةةةةة 

املٛدٛر٠ ؾ٢ مجاع١ َع١ٓٝ ٚؾ٢ َهإ َعني، ؾ٢ ايٛقت اؿامض  سٝح إْ٘ ٜتٓاٍٚ  ٖٛ ايزصاع١ ايع١ًُٝ يًعٛاٖض

 اؽٝا٤ َٛدٛرٙ بايؿعٌ ٚقت إدضا٤ املغح".

 :ٖ٘زؾةةةةةةةةة  
 .ؾٗٛ اؾنٌ ايطضم ؾ٢ تٛمٝح ايبٝاْات ايٛفؿ١ٖٝٛ ايهؾـ عٔ ا٭ٚماع ايكا١ُ٥ يتشكٝل اٱف٬ح ا٫دتُاع٢ 

  كتاص٠ بزق١ يتُجٌ أؾضار اجملتُع املضار عجٜ٘ٚكّٛ ٖشا املٓٗر ع٢ً رصاع١ ع١ٓٝ 

  ٜٚعايةةةةةةةةر 
َجٌ : رصاع١ خقا٥ك ايغهإ، سذِ ا٭عض٠ ؾ٢ اجملتُع،  ْغب١ نٌ َٔ ٖشا املٓٗر َٛمٛعات نجرل٠ 

ايشنٛص ٚاٱْاخ، ْغب١ املتظٚدني ٚغرل املتظٚدني، َعز٫ت ايط٬م، اعتط٬ع اٯصا٤ سٍٛ ظاٖض٠ َع١ٓٝ، َجاٍ: 

 ايػرل ؽضع١ٝ.اهلذض٠ 

  ٘تغتدزَةةةة 
ٚطاصات : ايتدطٝط ٚاٱسقا٤ ٚاٱعهإ ٚا٫قتقار ٚايظصاع١ ٚايقٓاع١، نُا ٜغتدزّ يز٣ ا٭سظاب ايغٝاع١ٝ 

 عٓز إدضا٤ اعتط٬عات ايضأ٣ ايعاّ أثٓا٤ ا٫ْتدابات.

 أْٛاع املغٛح ا٫دتُاع١ٝ: ٖٓاى عز٠ تقٓٝؿات هلا، َٓٗا:

 ايتقٓٝـ ٚؾكا ملز٣ ايتعُل ؾ٢ ايبشح ايتقٓٝـ ٚؾكا جملاٍ ايبشح

 :َّغح عةةا 

َجٌ  ٖٚٛ املغح ايش٣ هض٣ ع٢ً فتُع بأنًُ٘. 

 سقض عزر ايشنٛص ٚا٫ْاخ ؾ٢ فتُع َعني

 :َغح خال 

ٖٚٛ املغح ايش٣ هض٣ ع٢ً قطاع َعني َٔ قطاعات 

 اجملتُع.َجٌ: اٱعهإ، أٚ ايتعًِٝ

 َجٌ َٓاقؾ١ َؾه٬ت ايؿ٬سني بعز اؿقار 

  ٚفؿ٢:َغح 

َجٌ تأخض ٖٚٛ املغح ايش٣ ٜٗتِ بٛفـ ايعاٖض٠ ؾكط. 

 عٔ ايظٚاز عٓز اؾٓغني 

 َغح تؿغٝةض٣ 
ِٖٚ املغح ايش٣ ٜٗتِ بايتؿغرل ٚايتشًٌٝ، ملعضؾ١ أعباب 

َج٬ ٜعز اصتؿاع ا٫ععاص َٔ اعباب  سزٚخ ايعاٖض٠.

 تأخض عٔ ايظٚاز 

 ثايجًا: َٓٗر رصاع١ اؿايةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة١:

  )ٜكّٛ ع٢ً أعاؼ ايتعُل  ؾ٢ رصاع١ ع١ٓٝ فػرل٠ دزا )ؾضر ٚاسز اٚ عزر قزٚر 

  .بٗزف ؼزٜز أعباب ايعاٖض٠ ٚايعٛاٌَ امل٪ثض٠ ؾٝٗا 

      ٕٛاملزَٓني. –رصاع١ سا٫ت ؾضٜز٠ اٚ خاف١ ٚيٝغت ؽا٥ع١، َجٌ: ْظ٤٫ ايغذ   

 ٖٓر ا٫خض٣ َعٗا اَٚجٌ سا٫ت ا٫عض ايؿكرل٠ ٜقعب اعتدزاّ امل 

    ٚتغتدزّ أرٚات عح عزٜز٠ ؾُع املعًَٛات 

  َجٌ: امل٬سع١، ٚاملكاب١ً ايؾدق١ٝ، ٚايغذ٬ت ايضزل١ٝ، ٚاملشنضات ايؾدق١ٝ، ٚتكاصٜض ا٭طبا٤، ٬َٚسعات

 املغ٪يني عٔ امل٪عغ١ ا٫ف٬س١ٝ، ٖٚٛاٜات املبشٛثني، ٚغرلٖا يًتعضف عًٞ مجٝع دٛاْب سٝا٠ املبشٛخ.
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 عًِ ا٫دتُاعؾضٚع املٛمٛع ايضابع :  

تطٛص عًِ ا٫دتُاع تطٛصا نبرلا ٚتعزرت ؾضٚعٗا َٚٝارٜٓ٘ ست٢ ٜػطٞ مجٝع دٛاْب اؿٝاٙ َٚٔ اِٖ ؾضٚع عًِ 

 ا٫دتُاع َاًٜٞ

  عًِ ا٫دتُاع ايضٜؿٞ: ا٫ٚ  

 : ٜٗتِ بةة 

  ٘بٛفـ ٚؼًٌٝ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ يًضٜـ ٚٚظا٥ؿ٘ ٚايع٬قات ا٫دتُاعٝ٘ ٚاعًٛب ٚ منط اؿٝاٙ ب٘ َٚؾه٬ت

 املدتًؿ٘ 

  َجٌ صغب١ ايؿ٬ح ؾ٢ بٓا٤ َٓظٍ َٚٛاد١ٗ َؾه١ً ايتعز٣ ع٢ً اصام٢ طصاع١ٝ 

 سكب٘ طَٓٝ٘ َعٝٓ٘امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ ايض٥ٝغٝ٘ يف اجملتُع ايضٜؿٞ ٚايتػرلات اييت تطضأ عًٝٗا خ٬ ١عارص ٍ 

  َجٌ ا٫ْتكاٍ َٔ اعتدزاّ ايؿضٕ ايبًز٣ اىل ايؿضٕ ايهٗضب٢  

  عًِ ا٫دتُاع اؿنضٟ:ثاْٝا 

 ٜٗتِ  بةة : 

 َ٘ٝجٌ ايتًٛخ اؿنض٣  منط اؿٝاٙ يف املزٜٓ٘ ٚتػرلاتٗا ٚتطٛصٖا َٚا تٛادٗ٘ َٔ َؾه٬ت ٚتػرلات ادتُاع

 ٚدضا٥ِ املزٕ 

  َجٌ ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ ارت اىل اْتؾاص ايبطاي١ 

   َجٌ َغاعز٠ اجملتُع املز٢ْ ي٬عض ايؿكرل ابضاط رٚص امل٪عغات ا٫دتُاعٝ٘ يف تُٓٝ٘ اجملتُع. 

 ثايجا: عًِ ادتُاع ايذلب١ٝ :

  ِبزصاعٜ٘ٗت : 

   َجٌ ايتهاٌَ بني ا٫عض٠ ٚاملزصع١امل٪عغات ٚاملٓعُات ايذلبٜٛ٘ راخٌ اجملتُع 

  ٌرصاع١ عبب عظٚف ايط٬ب عٔ ايتعًِٝ ايؿ٢َٓج 

   َج٬ ايعٓـ ايذلب٣ٛايع٬قات ايٛظٝؿٝ٘ بني ايذلبٝ٘ َٚ٪عغات اجملتُع ا٫خض٣ 

  َجٌ َؾاصن١ ٚىل ا٫َض ؾ٢ فًػ آَا٤ املزصع١ 

 عًِ ا٫دتُاع ا٫عض٣ اٚ ايعا٥ًٞ :صابعا

 ِبزصاع٘ ٜٗت 

  اىل ا٫عضٙ املُتزٙ  َضاسٌ تطٛص ا٫عضٙ ابتزا٤ َٔ ا٫عضٙ ايٓٛاٙ اييت ٜتِ تهٜٛٓٗا َٔ ايظٚدني ٚا٫بٓا٤ ٚف٫ٛ

 اييت تنِ اٜنا ا٫بٓا٤ ٚابٓا٤ ا٫بٓا٤ 

  ايعٛاٖض اييت ؼزخ راخٌ قٝط ا٫عضٙ ٚرصاع٘ ايعارات ٚايتكايٝز 

 َجٌ ايتشنض ٚايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ي٬عض٠ 
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 عًِ ا٫دتُاع ا٫قتقارٟ :خاَغا

  ِزصاع٘ ب ٜٗت 

  فُٛع٘ َٔ ا٫ْؾط٘ املتقً٘ با٫ْتاز ٚايتٛطٜع ٚايتبارٍ ايتذاصٟ ٚ اعت٬ٗى ايغًع ٚاـزَات 

  َجٌ ايعٛمل١ ٚايجكاؾ١ ا٫عت٬ٗن١ٝ 

  عًِ ا٫دتُاع ايطيب: عارعا 

  ِبزصاع٘ ٜٗت : 

   ايعضٚف ٚايؾضٚط ا٫دتُاعٝ٘ يًقش٘ ٚاملضض ٚتقٛصات ايٓاؼ عُٓٗا 

  ْ٘اؽهاٍ ايتٓاقض ٚايتناصب بني ايغًٛى ايؿع٢ً يًطبٝب ٚتقٛصٙ عٔ سات٘ َٚهاْت٘ َٔ دٗ٘ ٚبني َها

 َٗٓ٘ ايطب ؾعًٝا راخٌ اجملتُع َٔ دٗ٘ اخض٣

  َجٌ ايع٬ق١ بني ايقش١ ٚاملضض ٚايغًٛى ا٫مضاؾ٢ 

 عًِ ا٫دتُاع ايقٓاعٞ ا:عابع 

  ِبزصاع٘  ٜٗت 

  ٞايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ يًتٓعُٝات ايقٓاعٝ٘ َٔ دٗ٘ ٚايع٬ق٘ ايتؿاع٬ت بني ٖشٙ  ؾٗٛ ؾضع ٜزصؼاجملتُع ايقٓاع

 ايتٓعُٝات ٚايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ ايهًٞ َٔ دٗ٘ اخض٣

  ٌَُجٌ ايقضاع بني ايعُاٍ ٚافشاب ايع 

 

ؼ: عٓز رصاع١ ظاٖض٠ ا٫ْتشاص . َت٢ بزأت َٚز٣ اْتؾاصٖا ٚتطٛصٖا عدل ايظَٔ، ٜعدل ٖشا عٔ أسز أٖزاف عًِ ا٫دتُاع 

ٖٛ 

o                 .ايتشهِ بايعٛاٖض 

o .ٚفـ ايعٛاٖض 

o                  .تؿغرل ايعٛاٖض 

o  ٪بايعٛاٖض.ايتٓب 

 ؼ: قز ٜ٪ر٣  اْعزاّ اؿٛاص راخٌ ا٫عض٠  ٚاُٖاٍ صغبات ا٫بٓا٤  اىل ارَإ ا٫بٓا٤ ي٬ْذلْت ، ٜؾرل سيو إىل

o                 .ٚفـ ايعٛاٖض 

o .ايتشهِ بايعٛاٖض 

o                  .ايتٓب٪ بايعٛاٖض 

o .تؿغرل ايعٛاٖض 

 

 

 



 

 

 01220868212ت/                01002075026ت/             44

 
 بايٛسز٠ ٚا٫مضاف .ػغز ايعباص٠ أسز أٖزاف عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ ؼ: "ٜ٪ر٣ ارَإ ا٫ْذلْت اىل ا٫غذلاب ٚايؾعٛص

ؼ: "عامل َتغاصع ايتػرل، تؾٛب٘ ايقضاعات ايعُٝك١ ٚايتٛتضات َٚعاٖض ايتؿهو ا٫دتُاعٞ، ٚيهٔ بٛععٓا إٔ 

 ْؾهٌ سٝاتٓا ْٚغرلٖا مٛ ا٭ؾنٌ" ػغز ايعباص٠ أسز أٖزاف عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ

o                .ٚفـ ايعٛاٖض  

o .ايتشهِ بايعٛاٖض 

o                  .ايتٓب٪ بايعٛاٖض 

o .تؿغرل ايعٛاٖض 

ؼ:  ايبشح عٔ أعباب اْتؾاص "ايعٓـ ٚايتعقب" باجملتُعات ٚقاٚي١ ٚٚمع قٛاْني سان١ُ هلشٙ ايعاٖض٠ ، ٜؾرل ٖشا 

 إىل ٚظٝؿ١ عًِ ا٫دتُاع

o      .ايٓعض١ٜ 

o     .اجملتُع١ٝ 

o       .ايع١ًُٝ 

o .ايتطبٝك١ٝ 

اح سًٍٛ ملؾه١ً ا٫رَإ راخٌ اجملتُع َجٌ طٜار٠ ؾضل ايعٌُ ْٚؾض ايٛع٢ ايز٢ٜٓ ٚاْؾا٤ َقشات ع٬د١ٝ ؼ: "اقذل

 ٚمماصع١ ايضٜام١ .تؾرل ايعباص٠ ٭سز ٚظا٥ـ عًِ ا٫دتُاع ٖٚٞ ايٛظٝؿ١ 

o          .اجملتُع١ٝ 

o .ايع١ًُٝ 

o          .ايتطبٝك١ٝ 

o .ايٓعض١ٜ 

 
 ؼ: "ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ظٛاٖض س١ٜٛٝ ؼهُٗا قٛاْني ثابت١ " ػغز ايعباص٠ ص١ٜ٩

o                   .ِٜإٌَٝ رٚصنا 

o  .ٕٚابٔ خًز 

o                   .أٚدغت نْٛت 

o  .َانػ ؾٝدل 

 ؼ: ايعامل ايشٟ طايب باعتدزاّ املٓٗر ايعًُٞ يف رصاع١ ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ

 ظٛاٖض طبٝع١ٝ ؽنع ي٬ًُسع١ ٚا٫عتكضا٤ ايٛمع٢ . سيو  جٌ صأ٣ ؼ: ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ

o                  .ِٜإٌَٝ رٚصنا 

o  .ٕٚابٔ خًز 

o                 .أٚدغت نْٛت 

o .َانػ ؾٝدل 
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ؼ: اعتُضاص بعض ايكض٣ ؾ٢ ايتُغو بعار٠ طٚاز ايكافضات . ٜؾرل سيو إىل أسز ا٭ٖزاف اييت عع٢ نْٛت إٔ ٜقٌ 

 ٖٚٞ ايتٛفٌ يكٛاْنيإيٝٗا 

o             .ايتػرل 

o       .اؿضن١ 

o      .ايجبات 

o .ّايٓعا 

ؼ: غرلت ٚاثضت ايتهٓٛيٛدٝا نجرلا ؾ٢ عارات ٚتكايٝز اجملتُع املقض٣ ٜعدل ٖشا عٔ أسز أٖزاف عًِ ا٫دتُاع عٓز 

 نْٛت ٖٚٛ قٛاْني

o        .ا٫عتكضاص 

o         .ايجبات 

o        .ّايٓعا 

o اؿضن١ 

 ايعامل ايشٟ أقاّ مماث١ً بني ايعاٖض٠ ا٫دتُاع١ٝ ٚايعاٖض٠ ايبٝٛيٛد١ٝ ٖٛؼ: 

 ؼ: ايعٛاٖض ا٫دتُاع١ٝ اؽٝا٤  هٔ ٬َسعتٗا َٚكاصْتٗا ٚتتبعٗا .  جٌ سيو صأ٣

o                     .ٕٚابٔ خًز 

o .أٚدغت نْٛت 

o                    .ِٜإٌَٝ رٚصنا 

o .َانػ ؾاٜدل 

 ايكض١ٜ .ٜعز  تنأَؼ: ايتنأَ بني اٌٖ 

o           .ٞآي 

o        .ٟٛعن 

o         .ٞٚظٝؿ 

o  .ٞتطبٝك 

 ؼ: ايتنأَ بني عز٠ ْكابات .ٜعز تنأَ 

o           .ٞآي 

o        .ٟٛعن 

o         .ٞٚظٝؿ 

o  .ٞتطبٝك 

 
 ا٫خرل٠ َٔ ايكضٕ اؿاىل  هٔ  اعتدزاّؼ: يزصاع١ َت٢ ْؾأ ت ظاٖض٠ ا٫ْتشاص ٚتطٛصٖا خ٬ٍ اؿكب١ 

o      .َٞٓٗر املغح ا٫دتُاع 

o .ٞاملٓٗر ايتاصى 

o            .َٞٓٗر املغح ا٫دتُاع 

o .ٞاملٓٗر ايٛفؿ 
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 ؼ: َكابض ايؿضاع١ٓ متجٌ َقارص ......يًُٓٗر ايتاصى٢ 

o                  ثا١ْٜٛ 

o  ايٛثا٥ل 

o           ّاٚي١ٝ خا 

o  اؿؿضٜات 

 ؼ: تعز ايهتب ايت٢ تقـ ا٫ثاص َقارص ........يًُٓٗر ايتاصى٢ 

o                  ثا١ْٜٛ 

o  ايٛثا٥ل 

o           ّاٚي١ٝ خا 

o  اؿؿضٜات 

ؼ: اسقا٤ عزر ايت٬َٝش باملضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ يع٬دِٗ َٔ َضض ايٛبا٤ ايهبز٣  ٜؾرل املٛقـ ٭سز َٓاٖر ايبشح يف 

 عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ

o ٫دتُاعٞ.           َٓٗر املغح ا 

o .ٞاملٓٗر ايٛفؿ 

o                   .ٞاملٓٗر ايتاصى 

o .املٓٗر ايتذضٜيب 

ؼ: إعزار ايباسجني يزصاع١ تؿٝز بانؿاض ْغب١ ا٭١َٝ باجملتُع، ٜؾرل سيو إىل اعتدزاّ أسز أْٛاع املغٛح 

 ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٛ املغح

o      .ّايعا 

o      .ٟايتؿغرل 

o      .ٞايٛفؿ 

o .ًًٞٝايتش 

ؼ: اسقا٤ عزر املعًُني بايذلب١ٝ ٚايتعًِٝ ملعضؾ١ استٝاز ايٛطاص٠ ملعًُني دزر  ٜزٍ سيو ع٢ً اعتدزاّ أسز أْٛاع املغٛح 

 ا٫دتُاع١ٝ ٖٚٛ املغح

o       .ٞايٛفؿ 

o        .ٟايتؿغرل 

o          .اـال 

o  .ًًٞٝايتش 

ٚف٬س٘ يٝهٕٛ َٛاطٔ فاحل  ؼ: عٓزَا ٜكّٛ مابط ؽضط١ بعٌُ ًَـ ناٌَ ملغذٌ خطض ؽك٢ َٔ ادٌ ع٬د٘

 َٚؿٝز يًُذتُع ، ٜؾرل سيو إىل

o                   .َٓٗر رصاع١ اؿاي١ 

o .َٞٓٗر املغح ا٫دتُاع 

o                       .ٞاملٓٗر ايٛفؿ 

o .ٞاملٓٗر ايتاصى 
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 ايتهٓٛيٛدٞ ٜعتدل اختقال عًِ ا٫دتُاع ؼ: رصاع١ ايتشٍٛ ايش٣ طضأ ع٢ً ايكض١ٜ بعز اعتدزاّ

 ؼ: َكاص١ْ خقا٥ك ايغهإ ؾ٢ اجملتُع ايبغٝط بغهإ اؿنض  جٌ  عًِ ا٫دتُاع 

o     .ٞايضٜؿ 

o      .ٟاؿنض 

o       .ٞايقٓاع 

o  .ًٞايعا٥ 

 ؼ: ارت ايهجاؾ١ ايغها١ْٝ اىل ظٗٛص َؾه٬ت َجٌ اْتؾاص ايبطاي١  جٌ ٖشا عًِ ا٫دتُاع

 ؼ: ظٗٛص ايعؾٛا٥ٝات ٚرصاع١ َؾه٬تٗا  جٌ عًِ ا٫دتُاع 

ؼ:رصاع١ أمناط عًٛى ايبؾضٟ ٚع٬قاتِٗ ا٫دتُاع١ٝ راخٌ اجملتُع املعكز ، ؾإٕ ٖشٙ ايزصاع١ ػضٟ يف عًِ 

 ا٫دتُاع

 ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜزصؼ فتُع املز١ٜٓ مبا ي٘ َٔ ممٝظات خاف١ يف منٛٙ ٚتضنٝب٘ َٚؾه٬ت٘ ٖٛ عًِ ا٫دتُاع

o      .ٞايقٓاع 

o     .ٟاؿنض 

o             .ٟا٭عض 

o  .ٞايضٜؿ 

 ؼ: عٓز رصاع١ ايتعإٚ بني ا٫عض٠ ٚاملزصع١ ًْذأ اىل 

 ؼ: ايضبط بني اؾاَع١ ٚاملزصع١ ٚا٫عض٠ يتشغني ايغًٛى ا٫دتُاع٢ يًط٬ب َٔ اختقال عًِ ا٫دتُاع

o            .ٟعًِ ا٫دتُاع ا٫قتقار 

o عًِ ا٫دتُاع اؿنض٣ 

o ًِادتُاع ايذلب١ٝ                    ع 

o .ٞعًِ ا٫دتُاع ايقٓاع 

 ؼ:رصاع١ امناط ٚاؽهاٍ ا٫عض٠ ا٭عض٠  َٔ اختقال  عًِ ا٫دتُاع

 ؼ: رصاع١ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ي٬بٓا٤ راخٌ ا٫عض٠ اٚ ا٫ؾضار راخٌ ايكب١ًٝ  جٌ 

o     .ٟا٫قتقار 

o    .ٟاؿنض 

o     .ٞايضٜؿ 

o .ًٞايعا٥ 

 ؼ: رصاع١ ايعٛمل١ ٚايجكاؾ١ ا٫عت٬ٗن١ٝ  َٔ اختقال عًِ ا٫دتُاع 

 ؼ: رصاع١ تأثرل صأؼ املاٍ ع٢ً ؼغني ٚدٛر٠ اـزَات َٔ اختقال عًِ ا٫دتُاع 

o     .ٟاؿنض 

o    .ٟا٫قتقار 

o    .ٞايضٜؿ 

o .ٞايقٓاع 

 

 



 

 

 01220868212ت/                01002075026ت/             48

 
اؿٝا٠ ا٫دتُاع١ٝ َٔ اٖتُاَات عًِ ؼ: ا٫عتُار ع٢ً ايتهٓٛيٛدٝا ٚا٫٫ت َٚٓٗا ا٫ْغإ ا٫ىل ٚأثضٖا ع٢ً 

 ا٫دتُاع

o     .ٟاؿنض 

o    .ٟا٫قتقار 

o     .ٞايضٜؿ 

o .ٞايقٓاع 

 ؼ: ع٬ق١ املضنظ اا٫دتُاع٢ يًطبٝب  باملضنظ ا٫دتُاع٢ ي١ًُٓٗ ساتٗا ٖشا َٔ اختقال عًِ ا٫دتُاع

 ؼ: ص١ٜ٩ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ي٬ؾضار عٔ ايقش١ ٚاملضض  جٌ 

o     .ٟا٭عض 

o  ايطب٢    . 

o     .ٟٛايذلب 

o  .ٟاؿنض 

 ؼ: ايعامل ايشٟ ٜض٣ إٔ اجملتُع َجً٘ َجٌ ايعامل ايطبٝعٞ  تجٌ يف أْؾطت٘ يكٛاْني ثابت١ ٫ تتػرل ٖٛ

o                   .ٖضبضت عبٓغض 

o     .أٚدغت نْٛت 

o  ِٜرٚص نا 

o  ٕٚابٔ خًز 

ؾقٍٛ املزصع١ ٜٚتِ ايتعضف ع٢ً ايغاصم، ؼ: عٓزَا ٜهتؾـ أسز ا٭خقا٥ٝني ا٫دتُاعٝني ظاٖض٠ ايغضق١ يف أسز 

 يع٬ز ٖشٙ املؾه١ً ْغتدزّ

o َٓٗر رصاع١ اؿاي١ 

o املٓٗر ايتذضٜب٢ 

o ٞاملٓٗر ايتاصى     

o َٞٓٗر املغح ا٫دتُاع 

ؼ: عٓز َعضؾ١ َا عت٪ٍٚ إيٝ٘ ظاٖض٠ ا٫مضاف إسا اعتُضت ؾذل٠ َٔ ايظَٔ، ٜعدل ٖشا عٔ أسز أٖزاف عًِ ا٫دتُاع 

ٖٛٚ 

o  ايتٓب٪ عزٚخ ايعٛاٖض 

o  ٚفـ ايعٛاٖض 

o   تؿغرل ايعٛاٖض     

o   ايتشهِ بايعٛاٖض 

ؼ: بٓٗا١ٜ نٌ عح أنار ٞ هب إٔ ٜغذٌ ايباسح فُٛع١ ايكضاصات اييت اعتعإ بٗا يف  َٛمٛع ايبشح، ٜعز ٖشا 

 َٔ املقارص 

o ا٭عاع١ٝ     

o ايؿضع١ٝ 

o املغتك١ُٝ     

o املعتُز٠ 
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 ؼ: عٓزَا ٜٗتِ ايباسح ظُع بٝاْات عٔ ْغب١ اْتؾاص اؾض ١ يف طبك١ َع١ٓٝ ٜغتدزّ 

o ٞاملٓٗر ايتاصى     

o َٞٓٗر املغح ا٫دتُاع 

o ٞاملٓٗر ايٛفؿ     

o ًًٞٝاملٓٗر ايتش 

 ؼ: مضٚص٠ اعتدزاّ املٓٗر ايعًُٞ يف رصاع١ اجملتُع َٚا ب٘ َٔ ظٛاٖض ادتُاع١ٝ. ٜعدل سيو عٔ ٚد١ٗ ْعض 

o  ٔخًزٕٚاب     

o ِٜإٌَٝ رٚص نا 

o أٚدغت نْٛت 

o َانػ ؾٝدل 

ؼ: ايعًِ ايشٟ ٜغتدزّ يف ؼًٌٝ بٓا٤ اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ ايقػرل٠ ٚخقا٥ك ايظٚاز ٚايكٛاعز اييت ؼهُ٘ ٖٛ 

 عًِ ا٫دتُاع 

o ٟاؿنض      

o ٟا٭عض 

o ٟٛايذلب      

o ٞايقٓاع 

o املها١ْ املهتغب١ 

o املها١ْ املٛصٚث١  

 ؼ: قٝاّ املعًِ مبٗاّ ٚاعبا٤ َٗٓت٘ مبا ؾٝٗا َٔ سكٛم ٚٚادبات  جٌ 

o ٞايزٚص ا٫دتُاع  

o ٞايتػرل ا٫دتُاع 

o  اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ 

o املها١ْ املٛصٚث١  
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 ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٚهْٛات٘ : املٛمٛع ايجا٢ْ  

  ا٫ٚ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢

  تعضٜـ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢: -1

ٚا٫رٚاص ايت٢ ٜكّٛ بٗا  َذلابط َٚتؿاعٌ َٔ أمناط اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ ٚايٓعِ ا٫عاع١ٝ  ايغا٥ز٠ ؾ٢ اجملتُعنٌ 

 ايزٚي١ بٓا٤ ادتُاع٢ تتهٕٛ َٔ مجاعات ْٚعِ َٚ٪عغات َتؿاع١ً َذلابط١ َجٌ ا٫ؾضار ٚاؾُاعات  :

 ؼت٘ مجٝع اٚد٘ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ا٫ْغا٢ْؼ: اقذلح تعضٜؿا اعذلؽارٜا يًبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ..؟ز:ٖٛ نٌ ٜٓزصز 

 َهْٛات ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ :  ٜتهٕٛ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ : -2

 فُٛع١ َٔ ا٫ْغام املذلابط١ راخٌ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢  -1

 ..اخلايٓعاّ ايغٝاع٢  –ايعا١ً٥  –٢ٖٚ مبجاب١ ْعِ ادتُاع١ٝ مضٚص١ٜ يبكا٤ اجملتُع َجٌ ْعاّ ايكضاب١ ة 2

 ة تتهٕٛ ايٓعِ ا٫دتُاع١ٝ ا٫عاع١ٝ َٔ ْعِ ؾضع١ٝ 3

 

 خقا٥ك ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ : -3

 نٌ َتهاٌَ  تتزاخٌ عٓافضٙ َع بعنٗا ايبعض. -أ

بةني ا٫ؾةضار   ٫ ٬ٜسغ بؾهٌ َباؽض :  ؾٗٛ ٜغةتزٍ عًٝة٘ َةٔ خة٬ٍ ايقةٛص٠ احملغٛعة١ يًع٬قةات ا٫دتُاعٝة١          -ب

 ٚاؾُاعات 

 تُضاصٜت٘ ؾذلات ط١ًٜٛ َٔ ايظَٔ اؿؿاظ ع٢ً متاعه٘ ٚاعَغتكض ٚثابت ْغبٝا :ؾُٔ أِٖ ؽضٚط٘  -ز

 ٖٚٛ اعتُضاص رٜٓا٢َ َتػرل َتذزر َجٌ اعتُضاص ػزر ايبٓا٤ ايعن٣ٛ يًها٥ٔ اؿ٢  &&

 ٚيٝػ اعتُضاص اعتاتٝه٢ داَز َجٌ اعتُضاص َب٢ٓ َٔ املبا٢ْ  &&

 

 ا٫دتُاع٢ :أ١ُٖٝ رصاع١ ايبٓا٤  -4

 تغاعز ؾ٢ ايهؾـ عٔ عٓافض ايك٠ٛ راخٌ اجملتُع ، ٚايهؾـ عٔ عٓافض اينعـ ؾٝ٘. -أ

 تغاعز ؾ٢ ت١ُٝٓ اجملتُع ، ٚصؾا١ٖٝ أؾضارٙ. -ب

 تٛؾض املعًَٛات ايزقٝك١ عٔ تاصٜذ اجملتُع ٚأسٛاي٘ ، َٚؾه٬ت٘   -ز

 املها١ْ ٚايزٚص ا٫دتُاعةةةةة٢

 ا٫دتُاع٢:املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ اٚ املضنظ  -1

 ٢ٖ املضنظ ايش٣ ٜؾػً٘ ايؿضر ؾ٢ اجملتُع ، َجٌ َضنظ ا٭ب ؾ٢ ا٭عض٠ 

  ٙٚمع ايؿضر ا٫دتُاع٢ بايٓغب١ يػرل 

  تضتبط بزٚص قزر ٜكّٛ ب٘ ايؿضر ؾ٢ اؾُاع١ ا٫ْغا١ْٝ 

 ًَُ٘جٌ َضنظ املٛظـ ؾ٢ ع 
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 : اْٛاع املهاْةةةةةةةةة١

 َضانةظ قق١ً َهتغبةة١ َضانةظ َٛصٚثةةةةةة١

ت٢ تٓتكٌ يًؿضر بغةبب اْتُا٥ة٘ يطبكة١ اٚ اعةض٠     ٢ٖ اي

 رٕٚ فٗٛر  

 َجٌ : ابٔ املًو " اَرل . َجٌ ابٔ ا٫َدلاطٛص 

املهتغةب١   ايت٢ ٜقٌ إيٝٗا ايؿضر مبذٗٛرات٘ ،  ٚقزصات٘ .

 بايتعًِٝ ٚايتزصٜب  

 .ايطبٝب . املٗٓزؼ  َجاٍ : املزصؼ 

   ايزٚص ا٫دتُاعةةةةةةةةةةة٢: –ب 

  منط َٓعِ يغًٛى ايؿضر وزر ٚظٝؿت٘ ٚٚادبات٘ ؾ٢ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٖٛ 

  َجٌ رٚص ا٫ب ؾ٢ ا٫عض٠ .. َٚجٌ رٚص املعًِ ؾ٢ املزصع١ 

 اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ

 تعضٜـ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ

٢ٖ ػُع َٔ ؾضرٜٔ أٚ أنجض ٜٓؾأ بِٝٓٗ تؿاعٌ ادتُاع٢ ، ٚع٬قات ادتُاع١ٝ ، تتشزر ع٢ً أعاع٘ ا٭رٚاص 

 ؼكٝل أٖزاف اؾُاع١.أؾضارٖا ٚصغباتِٗ ، ٚٚاملها١ْ ا٫دتُاع١ٝ ٭ؾضار اؾُاع١ ، ٖٚزؾٗا إؽباع سادات 

 ١ َٔ ا٫ؾضار ػُعِٗ صٚابط ٚقِٝ ٚاٖزاف َؾذلن١ فُٛعنٌ ؼ: اقذلح تعضٜؿا اعذلؽارٜا يًذُاع١ ...؟ز : ٢ٖ 

 ؽضٚط قٝاّ اؾُاعةةةةةةةةة١

 َؾذلن١ ٚقِٝ َٚعاٜرل أٖزاف  هلِ اؾضار فُٛع١ ٚدٛر 

  .ٚدٛر بٓا٤ أٚ ٖٝهٌ تٓع٢ُٝ يًذُاع١ 

 . ٚدٛر رصد١ َٔ ايتؿاعٌ بني أعنا٥ٗا 

                  . ايؾعٛص با٫ْتُا٤ يًذُاع١ 

ا٭عض٠ ، ٚايعا١ً٥  ٚاؾرلإ  ، ٚايكض١ٜ ، ٚاملقٓع ، ٚايضابط١ امل١ٝٓٗ ، ٚايٓكاب١ ، ٚاؿظب ايغٝاع٢ ، ٚبٗشا املع٢ٓ تقبح 

 ٚا٭١َ ، مجاعات ادتُاع١ٝ سكٝك١ٝ .
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 تقٓٝـ اؾُاع١ ا٫دتُاعٝةةةةةةةةةةةةةةة١ 

 اؾُاع١ ايجاْٜٛةةةةةةةةةةة١ اؾُاع١ ا٭ٚيٝةةةةةةةةةةةةةةةة١

 . ق١ًًٝ ايعزر 

 ػُع بني أؾضارٖا ايع٬قات ايؾدق١ٝ 

  )٘ٚا٫تقاٍ ايؾدق٢ املباؽض )ا٫تقاٍ ٚدٗا يٛد 

      بِٝٓٗ صٚابط ايعاطؿ١ٝ ) نةضٚابط ايةزّ ٚايكضابة١ ٚاؾةرل٠

 ٚايٓغب 

    أَجًتٗا ا٭عض٠ ، ٚا٭قاصب ٚاؾرلإ ، ٚايكض١ٜ 

   اؿ٢ اٚ مجاع١ ا٫فزقا٤ 

 . نبرل٠ ايعزر ْغبٝا 

  ، ػُعِٗ املقاحل  اـاف١ 

 ، ٚايع٬قات غرل املباؽض٠ بني أؾضارٖا 

    ، أَجًتٗا ايتٓعُٝات : نايٓكابات 

     ، ٚاملقةةةاْع ، ٚاملقةةةاصف ، ٚايٓةةةٛار٣ ايضٜامةةة١ٝ

 ٚا٭سظاب 

 ايع٬ق١ بني اؾُاع١ ا٭ٚيٝةة١ ٚاؾُاع١ ايجاْٜٛةةةةة١:

 ايع٬ق١ بُٝٓٗا تباري١ٝ ، مبع٢ٓ إٔ نٌ مجاع١ َٓٗا ت٪ثض ؾ٢ ا٭خض٣ ، ٚتتأثض بٗا

  : اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ 

ت٪ثض ؾ٢ اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ ؾزٚص ا٭ب َج٬ ؾ٢ ا٭عض٠ ، ٜتأثض بزٚصٙ ؾ٢ ايعٌُ ، َٔ سٝح ايزخٌ،  ٚايٛقت ايةش٣  

 ٜكن١ٝ َع اعضت١

  ت٪ثض ؾ٢ اؾُاع١ ايجا١ْٜٛ ؾا٫ب ؾ٢ ع١ًُ ٜتأثض بٛدٛر َؾه١ً ؾ٢ ا٫عض٠:  اؾُاع١ ا٫ٚي١ٝ 

 البنبء االجتمبعيـ 1( : 2الوحدة )بنك االسئلت :  

 ؼ: ايتهاٌَ بني اْع١ُ اجملتُع ٚمجاعات٘ ، ٜؾرل إىل 

o ٞايزٚص ا٫دتُاع     

o املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ 

o ٞايبٓا٤ ا٫دتُاع  

o اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ 

 ؼ: مجاع١ ا٭قضإ ٚاؾرلإ َٔ ٚسزات ايبٓات ا٫دتُاعٞ ٚمتجٌ إسز٣ 

o املهْٛات 
o اـقا٥ك  

o ا٭رٚاص  

o املهاْات 
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 امل٪عغ١ يف اجملتُع إٔ أؾضارٖا َتعإْٚٛ، ٜؾرل سيو إىل ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح  جناحؼ: ٜتنح َٔ 

 ؼ: اجملتُع َجٌ دغِ ايها٥ٔ اؿ٢  ٜزٍ سيو ع٢ً ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح 

o ا٭١ُٖٝ  

o اـقا٥ك 

o املهْٛات 

o املها١ْ 
 ؼ: اعتدزاّ املعًَٛات املتٛؾض٠ عٔ اجملتُع َٔ ادٌ ايٓٗٛض ب٘ ، ٜعدل ٖشا عٔ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح 

 ؼ: تزعِٝ نٌ عًٛى ادتُاع٢ اهاب٢ راخٌ اجملتُع  ٜعدل ٖشا عٔ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح  

ايغًيب يشيو ع٢ً اجملتُع يتشزٜز  ؼ: ايزصاع١ ايزقٝك١ سٍٛ اْتؾاص ظاٖض٠ إرَإ ا٫ْذلْت بني ا٭ؾضار َٚز٣ ايتأثرل

 طضم َكاَٚتٗا، ٜعدل ٖشا عٔ ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح 

o املها١ْ  

o املهْٛات   

o ا٭١ُٖٝ  

o اـقا٥ك 
 ؼ: تٛىل اَٛص اؿهِ ؾ٢ املًُه١ ، ٜعدل سيو عٔ 

o املها١ْ املٛصٚث١ 
o ٞايزٚص ا٫دتُاع 

o املها١ْ املهتغب١    

o ٞايٓعاّ ا٫دتُاع 

 ٌٜ ظا٥ظ٠ ْٛبٌ ، ٜزٍ سيو ع٢ً ؼ: ؾٛط ايعامل امحز طٚ

o ٞايزٚص ا٫دتُاع     
o ٞايتػرل ا٫دتُاع 

o املها١ْ املهتغب١ 

o املها١ْ املٛصٚث١  

 ؼ: قٝاّ املعًِ مبٗاّ ٚاعبا٤ َٗٓت٘ مبا ؾٝٗا َٔ سكٛم ٚٚادبات  جٌ 

o ٞايزٚص ا٫دتُاع  
o ٞايتػرل ا٫دتُاع 

o  اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ 

o املها١ْ املٛصٚث١ 
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 الجمبعبث االجتمبعيتـ 2( 2الوحدة )

 ؼ: تعز ا٫عض٠ مجاع١ ادتُاع١ٝ ، ٜؾرل ٖشا إىل اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ سٝح 

 ؼ: اؽذلاى املعًُني ؾ٢ ْكاب١ املعًُني ايت٢ متجًِٗ ، ٜزٍ سيو ع٢ً اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ َٔ سٝح 

o ايؾضٚط  

o ايتعضٜـ   

o ايتقٓٝـ   

o اـقا٥ك 

 ايتدلعات ي٬ْؿام ع٢ً ا٫عض ايؿكرل٠، ٜزٍ سيو ع٢ً اؾُاع١ ؼ: تؾهٌٝ  اٌٖ ايكض١ٜ جملًػ ؾُع١ٝ ؾُع 

 ؼ: مجاع١ بٗا تكاصب ؾٝظٜكٞ بني أعنا٥ٗا ٚفػرل٠ اؿذِ ٚبٗا ايطابع ا٫عتُضاصٟ يًع٬ق١ ٖٞ مجاع١ 

o ايؿضع١ٝ   

o ايجا١ْٜٛ   

o اؾٖٛض١ٜ   

o ا٭ٚي١ٝ 
 ؼ: ػُع عزر َٔ ا٫ؾضار يتؾهٌٝ سظب عٝاع٢ ٜؾرل سيو إىل اؾُاع١ 

 ؼ: قزَت رصاع١ ملؾضٚعو اـال ٭سز ايبٓٛى  يًشقٍٛ ع٢ً قضض ، ٜؾرل سيو إىل تؿاعًو راخٌ اؾُاع١ 

o اؾٖٛض١ٜ   

o ا٭ٚي١ٝ   

o ايجا١ْٜٛ  

o ايقػرل٠ 

 ؼ: اثض مػط ايعٌُ ملع١ًُ باملزصع١ ع٢ً ٚادبٗا ػاٙ ا٫ٚرٖا ، ٜزٍ سيو ع٢ً إٔ ايع٬قات بني اؾُاعات ا٫دتُاع١ٝ 

o عهغ١ٝ   
o ْغب١ٝ   

o تباري١ٝ  

o قزٚر٠ 

 ؼ: ا٫ٖتُاّ بايتهٓٛيٛدٝا اؿزٜج١ ؾ٢ ايتعًِٝ ْٚعاّ ايتكِٝٝ اؾزٜز ، ٜؾرل سيو إىل ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح 

o اـقا٥ك 
o ا٭١ُٖٝ 
o املهْٛات     

o املها١ْ 
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 ؼ: تكزَو ملزٜضى يف ايعٌُ بطًب أداط٠ يعضٚف طاص١٥ ٜعدل سيو عٔ ع٬قتو باؾُاع١ 

o ا٭ٚي١ٝ     
o املباؽض٠ 

o ايجا١ْٜٛ  

o اؾٖٛض١ٜ 
ؼ: تتبع ظاٖض٠ طٚاز ايكافضات بايكض٣ َٓش بزاٜتٗا عٝغاِٖ يف سًٗا ٚايتػًب عًٝٗا، ٜؾرل سيو إىل ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ 

 َٔ سٝح 

o املها١ْ     
o ا٭١ُٖٝ 

o اـقا٥ك    

o املهْٛات 
ؼ: تطٛص أَضٜها نٌ ّٜٛ يف ٚناي١ ْاعا ا٭دٗظ٠ اييت تغاعز يف ايهؾـ عٔ أعضاص ايعامل ايؿنا٥ٞ، ٜؾرل سيو إىل 

 ايبٓا٤ ا٫دتُاعٞ َٔ سٝح 

o ا٭١ُٖٝ  
o املها١ْ 

o اـقا٥ك 
o املهْٛات 

 ١ ؼ: اعتأسْت ٚايزى بإٔ ٜظٜز يو َقضٚؾو ايَٝٛٞ ست٢ تغتطٝع ؽضا٤ َا تضٜز، ٜؾرل سيو إىل ع٬قتو باؾُاع

o ايجا١ْٜٛ      
o ا٭ٚي١ٝ 

o ايؿضع١ٝ      

o غرل املباؽض٠ 

 ؼ: ٚؾا٠ ٚايز فزٜل اثض عًبا ع٢ً تؿٛق٘ ؾ٢ ا٫َتشاْات ، ٜؾرل سيو إىل إٔ ايع٬ق١ بني اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ع٬ق١ 

o تباري١ٝ  
o قزٚر٠   

o ْغب١ٝ   

o را١ُ٥ 
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 :   عًِ ايٓؿػة 1اع١ً٦ عا١َ ع٢ً ناٌَ ادظا٤ املٓٗر  : 

 

ؾددل٠ ايًٕٛ ” . ا٭محض ٚا٭خنض ٚا٭طصم ” تأٌَ ٖشا املجاٍ " ايًٕٛ ا٭بٝض ٖٛ ْتاز خًط ث٬ث١ أيٛإ بايتغاٟٚ  .1

  .ا٭بٝض أندل َٔ فُٛع ٖش٠ ا٫يٛإ ايج٬خ

 اٟ َزصع٘ ٜٓطبل عًٝٗا ٖشا املجاٍ  .سًٌ 

َزصع٘ ناْت تتعاٌَ َع ايعٛاٖض ايٓؿغ١ٝ عًٞ أْٗا ٚسز٠ َتها١ًَ ٚظٗضت ملا ٚدزت عًُا٤ ايٓؿػ  .2

 ٜغضؾٕٛ يف ؼًٌٝ ايعٛاٖض ايٓؿغٝ٘ ٚصرٖا ايٞ عٓافضٖا اؾظ٥ٝ٘ .ٚمح      

عٓزَا ٜغًو ؽدك طضم كتًؿ٘ َٔ ادٌ اؽباع سات٘ عٛا٤ ) انٌ اٚ ؽضب ( متجٌ خافٝ٘ َٔ خقا٥ك  .3

 ايزٚاؾع ؟  ؾغض ؟

سٖب َقطؿ٢ َع أعضت٘ ايٞ َز١ٜٓ امل٬ٖٞ ٚاخش ًٜعب ًٜٚٗٛ ٚرخٌ بٝت ايضعب َٚا ٖٞ إ٫ ؿعات ٚخضز ٚع٢ً  .4

ٚدٗ٘ ع٬َات اـٛف ٚايؿضع ٚمضبات قًب٘ عضٜع٘ ٜٚتقبب عضقا ٖزات٘ اَ٘ ٚقايت ي٘ اْٗا يعب٘ َٔ ايعاب 

 اعتدًك َٔ ٖشٙ ايكق١ اؾٛاْب ا٫عاع١ٝ ي٬ْؿعا٫ت؟     امل٬ٖٞ

٫ ادز َٔ ٖٛ َٓاعب يًشٛاص َع٘ قتاز َتدقك يهٞ اخضز َابزاخًٞ سيت ايكٞ َاعًُٞ ؾُا ٖٛ  اْا ؽدك .6

 املٓٗح ايٓؿغٞ املتبع َع ٖشٙ اؿاي٘؟        

 ؾغض ايغًٛنٝات ا٫تٝ٘ يف م٤ٛ رصاعتو يًزٚاؾع ؽدك بعز إ ؽبع عار يٝانٌ بعز عاعات َضٙ اخضٟ   .7

8.  ١ّٝ ١ّٝ اييت ٜغتدزَٗا اٱْغإ ٱرصاى ا٭سزاخ اييت تزٚص َٔ سٛي٘، ٚآي ١ّٝ ٚاملعضؾ ّٝات ايعكً فُٛع١ ايعًُ

تؿاعً٘ َعٗا بايطضٜك١ِ اييت ٜتؿّضر ؾٝٗا ايؾدك باعتدزاّ املعاْٞ ٚايّضَٛط، َٚٔ أِٖ ٖشٙ ايعًُٝات اٱرصاى، 

ّٛص، ٚايتّٳعبرل ايّضَظٟ ٚايًػٟٛ ٚايًؿعٞ  ٚغرلٖا ايٞ اٟ َزصع٘ تٓزصز ٖشٙ ايعباصٙ ؟    ٚايتشّنض، ٚايتق

 اِٖ َا  ٝظ ايها٥ٓات اؿ١ٝ بٛد٘ عاّ عٔ ايها٥ٓات غرل اؿٝ٘ إ عًٛنٗا َزؾٛع يف م٤ٛ ٖشٙ ايعباصٙ .9

 سزر ايع٬ق٘ بني نٌ َٔ ايزاؾع ٚاؿاد٘ ٚاؿاؾظ ٚايباعح؟

ؾددل٠ ايًٕٛ ” . ا٭محض ٚا٭خنض ٚا٭طصم  ”تأٌَ ٖشا املجاٍ " ايًٕٛ ا٭بٝض ٖٛ ْتاز خًط ث٬ث١ أيٛإ بايتغاٟٚ  .10

  .ا٭بٝض أندل َٔ فُٛع ٖش٠ ا٫يٛإ ايج٬خ

 اٟ َزصع٘ ٜٓطبل عًٝٗا ٖشا املجاٍ    . ؾغض ؟

 عًِ ايٓؿػ نايؾذض٠ مضبا ظشٚصٙ يف عُل اؿناصات ٚؾضٚع٘ سزٜج١ أنز فزم ايعباص٠  ؟ .11

مب٬سع١ تقضؾات ايط٬ب رٕٚ اؿزٜح َعِٗ  يًتعضف عًٞ طباع ايط٬ب يف املزصع١ قاّ ا٫خقا٥ٞ ايٓؿغٞ .12

  جٌ ٖشا اٟ املزاصؼ ايٓؿغ١ٝ ؟  ٬َسع١ قاٜز٠ رٕٚ تتزخٌ

َزصع٘ اٖتُت بزصاع٘ ايٛعٞ َٔ ٚد٘ ْعض ؾٝظٜا٥ٝ٘ اٚ بٓا١ٝ٥ ٖٚٓا ْكقز ببٓا١ٝ٥ ؼًٌٝ ايهٌ ايٞ ادظا٥٘ اٚ  .13

 عٓافض٠ املدتًؿ٘  .ٚمح 

عٓزَا ٜغًو ؽدك طضم كتًؿ٘ َٔ ادٌ اؽباع سات٘ عٛا٤ ) انٌ اٚ ؽضب ( متجٌ خافٝ٘ َٔ خقا٥ك  .14

 ايزٚاؾع ؟   ؾغض 

َزصع٘ ناْت تتعاٌَ َع ايعٛاٖض ايٓؿغ١ٝ عًٞ أْٗا ٚسز٠ َتها١ًَ ٚظٗضت ملا ٚدزت عًُا٤ ايٓؿػ  .15

 ؟ٜغضؾٕٛ يف ؼًٌٝ ايعٛاٖض ايٓؿغٝ٘ ٚصرٖا ايٞ عٓافضٖا اؾظ١ٝ٥ اؽضح مبجاٍ 
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ٜضٟ عكضاط إ ايضٚح ا٫ْغا١ْٝ ٚايٓؿػ ايعاقً٘ دظ٤ َٔ ايضٚح ا٫هلٝ٘ اَا اؾغِ ؾٗٛ َٔ ايعامل املارٟ ٚمبا إ  .16

يف م٤ٛ ؾُٗو ملضاسٌ ايتطٛص ايتاصىٞ يعًِ  .ايضٚح دظ٤ َٔ ايضٚح ا٫هلٝ٘ ؾاْٗا تكع َٛقع املغٝطض ع ايبزٕ

 ايٓؿػ  ٚمح سيو ؟    

 ." ا٫ْغإ ٚصٚس٘ هلا ا٫ثض ايهبرل يف تهٜٛٔ اعتذابات٘ ٚعًٛن٘ ٜكٍٛ اؾ٬طٕٛ " إ اؾهاص ْٚؿػ .17

 تعدل ٖش٠ املكٛي٘ عٔ َضسً٘ َٔ َضاسٌ ايتطٛص ايتاصىٞ يعًِ ايٓؿػ  ؾغض؟

 يتٝاص ا٫عتك٬ٍ يف عًِ ايٓؿػ َدلصات٘ ريٌ     ؟ .18

اؿ١ٜٛٝ ؾغِ ٜكٍٛ اصعطٛ " ٖٓاى ؾضم بني اؾُارات ٚا٫ْغإ ؾايضٚح ا٫ْغا١ْٝ ٖٞ فُٛع٘ ايٛظا٥ـ  .19

ا٫ْغإ ٚرْٚٗا ٜهٕٛ اؾغِ عباصٙ عٔ دج٘ ٖاَز٠ ؾا٫ْؿع٬ت ٚاؿا٫ت ايٓؿغٝ٘ ؼقٌٝ سافٌ هلش٠ 

 تعدل عٔ اٟ َضاسً٘ تاصىٝ٘ يعًِ ايٓؿػ  اؽضح؟ " ايٛظا٥ـ

 يزصاع١ إمضاب ايتٛسز عٓز ا٭طؿاٍ ْغتدزّ املٓٗر .................. .20

 ًِ ايٓؿػ سًٌ؟ايضٚح أصق٢ َٔ اؾغز تعدل عٔ َضاسٌ ع .21

ٜكٍٛ اْطٕٛ تؾٝدٛف ٫ٜٝٓبػ٢ إٔ ٜهٕٛ اؾُاٍ يف اؾغز بٌ ؾ٢ ايضٚح . ٖشٙ املكٛي٘ تعدل عٔ ا٣ َضسً٘ َٔ  .22

 َضاسٌ عًِ ايٓؿػ

 املضسً٘ ايؿغٝٛيٛد١ٝ.                                    َضسً٘ ا٫عتك٬ٍ *

 مجٝع َا عبل                            املضسً٘ ايْٝٛاْٝ٘.                                    *

 اْغب ايؿهض٠ اىل ا٫ػاٙ ايٓؿغٞ ايشٟ تعدل عٓ٘   )ؽدك ٜغرل أثٓا٤ ايّٓٛ       ؟ .23

  قاَت ايطبٝب٘ ايٓؿغٝ٘ )نٛبًض صٚؼ( َع َغاعزٜٗا بزصاع١ َضاسٌ ا٫ستناص .24

رل.. ملعا١ْٚ املضمٞ ِٖٚ ؾزصعت عٔ طضٜل املكاب٬ت ايؾدق١ٝ.. ساي١ أنجض َٔ َا٥يت َضٜض ؾ٢ َضمِٗ ا٫خ

  يف أٚاخض أٜاَِٗ عًٞ ا٫صض سيت ٜكنٛا مبِٗ بقٛص٠ َضو١ ايٞ سز َا

 ع٢ً أٟ َٓٗر َٔ َٓاٖر عًِ ايٓؿػ قاَت عًٝٗا ٖشٙ ايزصاع١؟          

 ؽدك بعز إ ؽبع عار يٝانٌ بعز عاعات َضٙ اخض٣  ؾغض ايغًٛنٝات ا٫تٝ٘ يف م٤ٛ رصاعتو يًزٚاؾع .25

امحز طايب َتؿٛم ٜٓتعِ ؾ٢ رصٚع٘ ٚوقٌ ع٢ً أع٢ً ايزصدات نٌ عاّ ٚيهٓ٘ صاؾل افزقا٤ ايغ٤ٛ ٚتعًِ  .26

َِٓٗ ؽضب املدزصات ٚعٓزَا سٖب يًُشانضٙ ؾكز ايذلنٝظ ٚتؾتت اْتباٖ٘ ٚسقٌ ع٢ً أر٢ْ ايزصدات . ا٣ 

 َٓٗر َٔ َٓاٖر عًِ ْؿػ َٓاعب يزصاع٘ ٖشٙ اؿاي٘ ؟             

  .شٟ ٫ ٜقًح بزصد٘ نبرل٠ َع ا٫تٞسزر املٓٗر اي .27

          .رصاع١ اؿٝٛاْات ٫ْتؿا٤ ايكزص٠ ع٢ً ايتعبرل بايًؿغة 1

                                         .رصاع٘ اخذلام ايكإْٛ عًٞ اجملتُعة 2

 ع٘                             اٟ املٓاٖر ْغتدزّ يف رصا 6/ 30َضت َقض مبضس١ً خطرل٠ َٓش تٓشٞ ايض٥ٝػ َباصى سيت ثٛص٠  .28

 ايتعًِٝ املدلَر إسز٣ ا٭رٚات اييت ابتهضتٗا ٚاعتُزت عًٝٗا املزصع١........ يف عًِ ايٓؿػ     .29

 اصما٤ صغب١(  -ؼكٝل غا١ٜ   - )اؽباعا يًشاس١ : ؽضا٤ ايزٚا٤ َٔ ايقٝزي١ٝ ٜعز ٖشا .30

 َجرل(_اعتذاب١ _ٜعتدل ٖشا ) عًٛى يكز ؽعضت بايؿضح ٚايغضٚص بٗشا اؾضٚب ايش٣ ٜؿٝزْا نُزصعني  .31

 ...... تتبع َعاٖض ايُٓٛ يًُضس١ً ا٫بتزا١ٝ٥ سيت ْقٌ يًغُات ايعا١َ ف ٖشٙ املضس١ً ..متجٌ ايطضٜك١ .32

 ايطضٜك١ ايطٛي١ٝ

 ايطضٜك١ املغتعضم١  
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 .....رلرصاع١ اثض ايبطاي١ عًٞ ْغب١ ٚقٛع اؾض ١ ..متجٌ ْغب٘ اؾض ١ َتػ .33

 َغتكٌ-1

 تابع-2

 ة رخٌٝ                             3

عٓزَا صأ٣ طؿٌ صد٬ ٜضتز٣ دًباب ابٝض َٚع٘ عهني سار ؽعض بايؿظع ٚاـٛف ايؾزٜز ٚ يهٔ عًِ بعز  .34

سيو إٔ ٖشا ايضدٌ دظاص َٚع٘ ايغهني يٝكطع بٗا ايًشِ ؾبزأ ٜكٌ اـٛف عٓز ايطؿٌ . ا٣ داْب َٔ دٛاْب 

 ا٫ْؿعاٍ ٜعدل عٔ ٖشا املٛقـ ؟                                 

 . َا ٖٛ املٓٗر املتبع ؟                    ا٫ؿار عًٞ ايؿضرَعضؾ٘ اثض  .35

 ْٚٛع املجرل؟                    .ؾغض ْٛع ايغًٛى ٖضٚب ايطؿٌ َٔ ايجعبإ .36

 ؽعاص "إعضف ْؿغو" يغكضاط َا ٖٛ إ٫ تضمج١ ٱعتدزاّ َٓٗر)..................( ؾ٢ َعضؾ١ ايشات  ؟         .37

 ٚات اييت ابتهضتٗا ٚاعتُزت عًٝٗا املزصع١........ يف عًِ ايٓؿػ        ايتعًِٝ املدلَر إسز٣ ا٭ر .38

            ......... ؾاط ت اؾظا٥ض ٭ْٗا تزصٜب نجرلا ايتزصٜب ٜعدل عٔ املتػرل .39

 عزّ اعتطاع١ ايغا٥ل ايتٓب١ ايٞ قطع٘ فػرلٙ ؼت عٝاصت١    :ؾغض ايغًٛنٝات اٯت١ٝ يف م٤ٛ َا رصعت .40

 افشا٤ ع٢ًُٝ ايتهٜٛٔ ٧ٖٚ ىل ايعضٚف املٓاعب١ يذلبٝتِٗ ٚا٫ختٝاص َِٓٗ بؾهٌ اعط٢ٓ اث٢ٓ عؾض طؿ٬ .41

عؾٛا٥ٞ ٭ٕ ٜقبح ا٣ َِٓٗ طبٝبا اٚ قاَٝا اٚ صعاَا اٚ ست٢ ؽشاسا اٚ يقا بػض ايٓعض عٔ قزصات٘ ٚعضم 

 تتعاصض املكٛي١ ايغابك١ َع املزصع١ ادزارٙ

 ايغًٛن١ٝ _

  ايتشًٌٝ ايٓؿغٞ _

  ايبٓا١ٝ٥ _

 ايغًٛن١ٝ                                         _

                               ..ؾغض سيو يف م٤ٛ رصاعتهة يكٛاْني ا٫رصانة"'"..عزّ ص٩ٜ٘ ؽدك يشباب٘ عٛرا٤ عًٞ بٓطًْٛ٘ ا٫عٛر" .42

 رصاع١ اينشو ٚاملؾٞ اِٖ َٔ رصاع٘ ايؾعٛص ايزاخًٞ تعهػ ٖشٙ ايعباصٙ ٚدٗ٘ ْعض  .43

 ايغًٛنٝ٘(                                              –اؾؾطًت -ايتشًٌٝ ايٓؿغٞ –بٓا٥ٝ٘ )املزصع٘ اي

 اسب عًِ ايٓؿػ ٚاصغب ؾ٢ قضا٤ت٘ ٚاغنب َٔ تضى ايعًِ ٖشا ٜعدل عٔ ا٫ْؾط١  .44

 ( ا٫ْؿعاي١ٝ  ة ا٫دتُاع١ٝ -) ايعك١ًٝ 

 ......تعدل املزصع١ ايغًٛن١ٝ عٔ َضس١ً .45

 املضس١ً ايؿًغؿ١ٝ

 املضس١ً ايؿغٝٛيٛد١ٝ

 َضس١ً ا٫عتك٬ٍ                         

 يف م٩ٛ رصاعتو يًزٚاؾع ؾغض املٛاقـ ا٫تٝ٘: .46

 ة سضل بطٌ ايعامل يف ايهاصاتٝ٘ عًٞ ا٫ْتعاّ يف ايتزصٜب ٚا٫ستؿاظ بايهاؼ 1

 ة تٓاٍٚ ايقا٥ِ يًُٝاٙ ٚايعقرل قبٌ ايطعاّ .           2

 املؾٞ ايهتاب١ (- ا٫بزاع-ايتعًِ - اؿب-)ايؿضح  باْٛاع٘عًِ ايٓؿػ ٜزصؼ ايغًٛى  .47

 ايؿضح ٚاؿب ( ٚ)ايتعًِ ٚا٫بزاع ( ٚ)املؾٞ ٚايهتاب٘( فٓـ نٌ ايغًٛنٝات املتكز١َ اىل اْٛاع٘    ) .48
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 اٟ َٔ َٓاٖر عًِ ايٓؿػ ٜغتدزّ ؟        ....رصاع٘ اثض رصد٘ اؿضاصٙ عًٞ اعتٝعاب ايط٬ب راخٌ ايؿقٌ .49

ظ٣ ايطايب عٝعٌ َعًُو ظاْبو ست٢ ؼٌ َؾهًتو ؾ٢ املار٠ ٜزٍ ٖشا ع٢ً أسز ؾضٚع عًِ ٫ تكًل عظٜ .50

 ايٓؿػ سًٌ؟                            

 ؼغني عًُٝ٘ ايتعًِ ٜعدل ٖشا عٔ أٟ َٔ أٖزاف عًِ ايٓؿػ ٚمح؟ .51

  ..سزر اِٜٗ أنجض رق١ .52

  .قز  هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايعضٚف ٚنشيو ايتشهِ يف ايتؿهرل .1

  .٫ هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايعضٚف ٚنشيو ٫ هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايتؿهرلقز  .2

  .قز ٫ هٔ ايتشهِ يف ايتؿهرل ٚيهٓ٘  هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايعضٚف .3

                     .قز ٫ هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايعضٚف يهٔ  هٔ ايتشهِ ؾ٢ ايتؿهرل .4

 .يٓؿػ ط٫ت ايًغإ ٚا٫ْػُاؼ يف أس٬ّ ايٝكع١ تعدل عٔ ا٣ َزاصؼ عًِ ا .53

 ايع٬ق١ بني أٖزاف عًِ ايٓؿػ تها١ًَٝ ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى  .54

 ." قٍٛ اؾ٬طٕٛ " إ اؾهاص ْٚؿػ ا٫ْغإ ٚصٚس٘ هلا ا٫ثض ايهبرل يف تهٜٛٔ اعتذابات٘ ٚعًٛن٘  .55

 ؾُا ٖٞ             ..تعدل ٖش٠ املكٛي٘ عٔ َضسً٘ َٔ َضاسٌ ايتطٛص ايتاصىٞ يعًِ ايٓؿػ

 ......ايتذاص بتدؿٝنات عًٞ بعض ايغًع ؾشب املغتًٗهني.. جٌ سيو اسز ؾضٚع ايعًِ ٖٚٛقٝاّ اسز  . .56

 عًِ ايٓؿػ ايعاّ

 عًِ ايٓؿػ ايتذاصٟ

 عًِ ايٓؿػ ا٫دتُاعٞ                                      

 ....تعدل املزصع١ ايبٓا١ٝ٥ عٔ َضس١ً .57

 ايؿًغؿ١ٝ

 ايؿغٝٛيٛد١ٝ

 ا٫عتك٬ٍ                                            

 ايع٬ق١ بني أٖزاف عًِ ايٓؿػ ٚؾضٚع٘ َتٓاقن١ ٌٖ ت٪ٜز اّ ٫ ٚملاسا؟ .58

 ايع٬ق١ بني اٱرصاى ايقشٝح ٚايقش١ ايٓؿغ١ٝ طضر١ٜ َاصاٜو؟ .59

 ..... ٟ َٔ َزاصؼ عًِ ايٓؿػ تٗتِ مبضس١ً ايطؿٛي١ ْعضا يتأثرلٖا عًٞ ؽدق١ٝ ايؿضر .60

 ١ اؾؾطًتَزصع

 ايبٓا١ٝ٥

 ايتشًٌٝ ايٓؿغٞ

 املعضؾ١ٝ                                  

 ٌٖ تضٟ ع٬ق١ بني عًِ ايٓؿػ ايذلبٟٛ ٚعًِ ايٓؿػ ا٫صتكا٤ ريٌٝ مما رصعت  .61

ٜكٍٛ اصعطٛ " ٖٓاى ؾضم بني اؾُارات ٚا٫ْغإ ؾايضٚح ا٫ْغا١ْٝ ٖٞ فُٛع٘ ايٛظا٥ـ اؿ١ٜٛٝ ؾغِ  .62

ٕٛ اؾغِ عباصٙ عٔ دج٘ ٖاَز٠ ؾا٫ْؿعا٫ت ٚاؿا٫ت ايٓؿغٝ٘ ؼقٌٝ سافٌ هلش٠ ا٫ْغإ ٚرْٚٗا ٜه

   تعدل عٔ اٟ َضاسً٘ تاصىٝ٘ يعًِ ايٓؿػ " ايٛظا٥ـ
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63.  ١ّٝ ١ّٝ اييت ٜغتدزَٗا اٱْغإ ٱرصاى ا٭سزاخ اييت تزٚص َٔ سٛي٘، ٚآي ١ّٝ ٚاملعضؾ ّٝات ايعكً فُٛع١ ايعًُ

تؿاعً٘ َعٗا بايطضٜك١ِ اييت ٜتؿّضر ؾٝٗا ايؾدك باعتدزاّ املعاْٞ ٚايّضَٛط، َٚٔ أِٖ ٖشٙ ايعًُٝات اٱرصاى، 

ّٛص، ٚايتّٳعبرل ايّضَظٟ ٚايًػٟٛ ٚايًؿعٞ  ٚغرلٖا ايٞ اٟ َزصع٘ تٓزصز ٖشٙ ايعباصٙ ؟            ٚايتشّنض، ٚايتق

يٝػ َٔ ايغٌٗ ؼكٝل َبزأ ايتعإٚ بني ايباسح ٚاؿاي٘..ؾ٬  ٌٝ بعض ا٫ؽدال َٛمع ايزصاع٘ إيٞ  .64

 ايتشزخ عٔ بعض ؽ٪ِْٚٗ اـاف٘ بِٗ

 ؟  تتشزخ ايؿكضٙ عٔ عًبٝات َٓٗر رصاع٘ ف عًِ ايٓؿػ

ا٫ْغإ ٚغرلٙ َٔ ايها٥ٓات اؿٝ٘ يف بعض اؾٛاْب ٜعدل عٔ ) عًِ ايٓؿػ ايتٛفٌ ايٞ ٚدٛر اخت٬ف بني  .65

 (  ايؿضٚم ايؿضر١ٜ -عًِ ايٓؿػ املكاصٕ  -ايؿاصم

 ا٣ َزاصؼ عًِ ايٓؿػ  . اي٬ؽعٛص ٖٛ ا٫نجض تأثرلا يف تقضؾات ا٫ْغإ َٔ ٚد١ٗ ْعض .66

اتٝ٘ ؾشيو ٜؿٝز يف ايهؾـ عٔ اعباب ٫بز َٔ ايتعضف عًٞ ايتاصٜذ املضمٞ يًشاي٘ باٱماؾ٘ إيٞ عرلت٘ ايش " .67

 تتشزخ ايؿكضٙ ايغابك٘ عٔ َٓٗر َٔ َٓاٖر ايبشح ف عًِ ايٓؿػ..؟        " ا٫مطضاب

 سزر املزصع١ املٓاعب١ : .68

 َزصع١تضٟ ؼًٌٝ خدلتٓا ايشات١ٝ ايٞ عٓافضٖا ا٫ٚي١ٝة 1

 َزصع١تضنظ عًٞ عًٛنو ايعاٖضة 2

 َزصع١اٖتُت غدلات ايطؿٛي١ة 3

 َزصع١ تض٣ إٔ دغِ اٱْغإ أندل َٔ أٟ عنٛ ؾٝ٘     ة 4

 يزصاع١ أثض سضَإ ايطؿٌ َٔ ٚايز١ٜ ع٢ً عًٛن٘ ايتٛاؾكٞ ْغتدزّ  ا٣ املٓاٖر؟        .69

ٜكٍٛ يكُإ اؿهِٝ ث٬ث٘ ٫ ٜعضؾٕٛ ا٫ ؾ٢ ث٬ث٘ : ايؾذاع ؾ٢ اؿضب ٚايهضِٜ ؾ٢ اؿاد٘ ٚاؿًِٝ ؾ٢  .70

  عٔ ٖشٙ املكٛي٘ .                                ايػنب ا٣ ؾضع َٔ ؾضٚع عًِ ايٓؿػ تعدل

 اِٖ َا  ٝظ ايها٥ٓات اؿ١ٝ بٛد٘ عاّ عٔ ايها٥ٓات غرل اؿٝ٘ إ عًٛنٗا َزؾٛع يف م٤ٛ ٖشٙ ايعباصٙ .71

 سزر ايع٬ق٘ بني نٌ َٔ ايزاؾع ٚاؿاد٘ ٚاؿاؾظ ٚايباعح؟

 ....عًِ ٜٗتِ بزصاع١ ايب١ٝٓ ايغٝهٛيٛد١ٝ يًكار٠ ٚايظعُا٤ .72

 ايٓؿػ ايعاّ عًِ

  عًِ ايٓؿػ ا٫دتُاعٞ

 عًِ ايٓؿػ ايغٝاعٞ                                           

ا٫ فا٫ ٚاسزا ٜؿغض  تؿغرل ايغًٛى يف مجٝع فا٫ت عًِ ايٓؿػ ٜعتدل قاعز٠ ٜتؾاصى ؾٝٗا مجٝع ا٫ؾضا .73

 ٖٛ    نٝـ ىتًؿٕٛ

 ايؿاصم(                        عًِ ايٓؿػ  -  ا٫دتُاعٞ -  )عًِ ايٓؿػ ايؿغٝٛيٛدٞ

 يف اٟ فاٍ َٔ فا٫ت عًِ ايٓؿػ ايتطبٝك١ٝ  هٔ تقٓٝـ ٖشا املجاٍ ؟؟؟؟             اثض اينٛما٤ ع٢ً ايّٓٛ .74

 ايتذضٜب يف عًِ ايٓؿػ قز ٜٗزص آر١َٝ اٱْغإ.. ٌٖ ت٪ٜز ٖشا ايضأٟ ٚملاسا؟      .75

ؾزصعت عٔ طضٜل املكاب٬ت  بزصاع١ َضاسٌ ا٫ستناصقاَت ايطبٝب٘ ايٓؿغٝ٘ )نٛبًض صٚؼ( َع َغاعزٜٗا  .76

ايؾدق١ٝ.. ساي١ أنجض َٔ َا٥يت َضٜض ؾ٢ َضمِٗ ا٫خرل.. ملعا١ْٚ املضمٞ ِٖٚ يف أٚاخض أٜاَِٗ عًٞ ا٫صض 

 ع٢ً أٟ َٓٗر َٔ َٓاٖر عًِ ايٓؿػ قاَت عًٝٗا ٖشٙ ايزصاع١؟   سيت ٜكنٛا مبِٗ بقٛص٠ َضو١ ايٞ سز َا
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 ملٓٗر املٓاعب ايزصاع٘ املٛمٛعات ايتاي١ٝسزر ا .77

 رصاع٘ اثض طضٜك٘ ايعقـ ايشٖين يف ؾِٗ ايط٬ب يًؿًغؿ١

 َعضؾ٘ تأثرل ايط٬م عًٞ ا٭بٓا٤

 َعضؾ٘ ؽعٛص ٫عب مت طضرٙ َٔ املباصاٙ

 َعضؾ٘ َعاٖض ايُٓٛ يف َضسً٘ املضاٖك٘   

" أ٣ َضس١ً َٔ َضاسٌ عًِ ايٓؿػ ٜكٍٛ بٝهٕٛ " تهُٔ ايؾٝدٛخ١ يف ايضٚح أنجض مما تهُٔ يف اؾغز. .78

 متجًٗا املكٛي١؟                                  

 ؽتًـ ْٛع١ٝ ايزصاعات ايٛفؿ١ٝ باخت٬ف املز٠ ايظ١َٝٓ ٚسذِ ايع١ٓٝ ريٌ مبجاٍ؟ .79

تعتدل املعز٠ ايعكٌ ايجاْٞ ي٬ْغإ بغبب ٚدٛر ن١ُٝ نبرل٠ َٔ ا٫عقاب ; سٝح تعز َٔ اختقافات عًِ  .80

  ايٓؿػ

 ايُٓٛ                   ايؿغٝٛيٛدٞ.                 ايعٝار٠                 ايعاّ                                   

. ٜزٍ ٖشا ع٢ً ٖزؾني َٔ اٖزاف عًِ  تٛفٌ ا٫ب اىل تػرل عًٛى ابٓ٘ صادع اىل افزقا٥٘ ؾكضص ابعارٙ عِٓٗ .81

                               ٚمشُٗا                                ايٓؿػ

ا٫ْغإ ايٓادح ٜٛاطٕ بني ايطاقات ا٫صبع .. طاق١ ايضٚح ٚ طاق١ ايعكٌ ٚ طاق١ اؾغز ٚ طاق١ ايعاطؿ١ ٖٚشا  .82

  ٜغاعز ع٢ً

 ؼغني ع١ًُٝ ايتعًِ

 ت١٦ٝٗ اعباب ايقش١ ايٓؿغ١ٝ

 تكًٌٝ ايؿاقز َٔ ايطاق١ ايبؾض١ٜ

 مجٝع َا عبل                               

عٓٛات ٜٚعٌُ طبٝب اعٓإ ٚطٚدت٘ َعًُ٘ تاصٜذ  5عاّ َتظٚز ٚيزٜ٘ طؿٌ عُضٙ  4٤ؽاب ٜبًؼ َٔ ايعُض  .83

عاّ ٚسايتِٗ املارٜ٘ دٝزٙ ٚايع٬ق٘ بِٝٓٗ تتغِ باؿب ٚاملٛر٠ ا٣ َٓٗر َٔ َٓاٖر عًِ ايٓؿػ  35ٚعُضٖا 

                                              َٓاعب يزصاع٘ سٝاٙ ٖشا ايؾاب

 ػغز ٖشٙ املكٛي١َزصع١ ٜٛيز ا٫ْغإ فؿش١ بٝنا٤ .84

 يبٓا٥ٝ٘ َعضؾٝ٘(      -ايغًٛن١ٝ -)ايتشًٌٝ ايٓؿغٞ

 ٜؾرل اىل ا١ُٖٝ ؾكُت بتٛؾرل ي٘ ناؾ١ املغًظَات ايع١ًُٝ ٚايزصاع١ٝ ٫سعت إ طؿًٞ  ٌٝ اىل ايعًّٛ نجرلا .85

 ِاينبط ٚايتشه  

  ًٌٝ ايؿاقزتك

  ؼغني ع١ًُٝ ايتعًِ

 ت١٦ٝٗ اعباب ايقش١ ايٓؿغب١           
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 :ة عًِ ا٫دتُاع2اع١ً٦ عا١َ ع٢ً ناٌَ ادظا٤ املٓٗر :   

 ادب عٔ ا٫ع١ً٦ ا٫ت١ٝ :

  sociology/ اٍٚ َٔ اعتدزّ ن١ًُ 1

 اٚدغت نْٛت -ٙ باصعْٛظ           -ابٔ خًزٕٚ           ز -أ/ اٌَٝ رٚص ناِٜ             ب

 / عًِ رصاع١ اجملتُع رصاع١ عًُٝ٘ بٗزف ايتٛفٌ يًكٛاْني اييت ؼهُ٘ 2

 عًِ ا٫دتُاع       ر/ عًِ ا٫ْجضبٛيٛدٝا  –عًِ ايتاصٜذ     ز  -أ/ عًِ ا٫قتقار          ب

 /ٜعز امل٪عػ اؿكٝكٞ يعًِ ا٫دتُاع 3

 اٚدغت نْٛت -باصعْٛظ           ٙ -ز  ابٔ خارٕٚ          -أ/ اٌَٝ رٚص ناِٜ             ب

 / عًِ ا٫دتُاع ن١ًُ َؾتك٘ 4

 اصبع َكاطع  -ث٬ث١ َكاطع            ر -َكطع          ز -أ/ َكطعني                 ب

 / املكطع ا٭ٍٚ يعًِ ا٫دتُاع 5

  يزيهانجل -صَٚاْٞ             ر -ْٜٛاْٞ                ز -أ/ ٫تٝين             ب

 / املكطع ايجاْٞ يعًِ ا٫دتُاع 6

 انجليزيه -صَٚاْٞ             ر -ْٜٛاْٞ                ز -أ/ ٫تٝين             ب

 / عًِ ا٫دتُاع ٜٗزف 7

 سٌ املؾه٬ت ايؿضرٜ٘  –أ/ ؼًٌٝ ايغًٛى              ب/ ايتٛفٌ يًكٛاْني           ز/ اعتعضاض ايتاصٜذ            ر 

 ٜغاعز اعتدزاّ املٓٗر ايعًُٞ عًٞ ؾِٗ  /8

 املعاٖض ايهْٛٝ٘  –ايعٛاٖض ا٫دتُاعٝ٘               ر  -ايعٛاٖض ايطبٝعٝ٘            ز -ا/ عًٛى ا٫ْغإ               ب

 / ٜتنح أ١ُٖٝ اعتدزاّ املٓٗر ايعًُٞ يف عًِ ا٫دتُاع تغِٗ يف ؼكٝل 9

 اصبع اٖزاف  –ٖزؾني            ز ث٬ث١ اٖزاف                  ر  -أ/ ٖزف         ب

 /ايتعضف عًٞ خقا٥ك ايعاٖضٙ ا٫دتُاعٝ٘ تعين 10

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

 اص ايعاٖض٠ ا٫دتُاعٝ٘ / َعضؾ١ ا٭عباب ٚايعٛاٌَ اييت أرت ايٞ اْتؾ11

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

 /تٛقع ايعاٖضٙ املزصٚع١ يف املغتكبٌ 12

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

ٔ ايكناٜا اييت عا٢ْ َٓٗا ايعامل أمجع ، ٚاييت يطاملا أصّٳقت اؿهَٛات املدتًؿ١، ٚيهٔ َا / ظاٖض٠ أطؿاٍ ايؾٛاصع 13َ

 تؾٗزٙ ايزٚي١ املقض١ٜ َٔ اصتؿاٍع خطرٍل يف ٖشٙ ايعاٖض٠ ع١ًٓ بعز ع١ٓ، متجٌ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ

 ايتٓب٪ -رايتؿغرل               -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

/ايعٓـ ا٫عضٟ ٚايتؿهو ا٫عضٟ ا يعاٌَ ا٫قتقارٟ يٓعاّ ايتعًُٝٞ ٚثػضات٘ اسز عٛاٌَ ٚدٛر أطؿاٍ ايؾٛاصع 14

 متجٌ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

 ٪رٟ ايٞ اصتؿاع ْغب١ اؾض ٘ ٚاٱصٖاب ٚا٫َٝ٘ متجٌ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ/ طٜار٠ ظاٖض٠ أطؿاٍ ايؾٛاصع ع15ٝ

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز
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 / اهلذض٠ ٖٞ ا٫ْتكاٍ َٔ َهإ املعٝؾ١ ا٭عاعٞ إىل َهإ آخض، ٚاْتؾضت يف ا٫ْٚ٘ ا٫خرلٙ بٓغب٘ نبرلٙ 16

 أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ 

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

١، انؿاض اـزَات ايقش١ٝ ا٫دتُاع١ٝ يف ايكض١ٜ. َؾه١ً / تٛؾّ ض ؾضل ايعٌُ بقٛص٠ أؾنٌ ٚأٚعع يف املز17ٜٓ

 ايؿكض ٚتزْٞ ا٭دٛص يف ايضٜـ.َٔ أعباب اهلذضٙ َٔ ايضٜـ ايٞ اؿنض

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

ايكطاع ايظصاعٞ يف ايكض١ٜ تضادع املغت٣ٛ ا٫قتقارٟ يف / اسا اعتُذلت اهلذضٙ َٔ ايضٜـ ايٞ املزٜٓ٘ عٛف تأثّٴض 18

 ايكض١ٜ أٚ ايضٜـ اصتؿاع َغت٣ٛ اؾض ١ يف املز١ٜٓ تعدل عٔ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

ٌِ اْتؾا19 صًا يف ٚقتٓا اؿايٞ; ؾٝؾّهٌ ايّط٬مٴ خطضًا نبرلًا ع٢ً تؿهو ا٭عض٠، / ٜعتدل ايّط٬م َٔ أنجض املؾان

ِّ ايّؾزٜز بني ايّظٚدني، ٚاعتشاي١ِ اؿٝا٠ِ ايّظٚد١ِٝ. اْتؾضت ظاٖض٠  ايّط٬م يف  ٚمٝاع ا٭طؿاٍ ٜٚكع ايّط٬م بعز اـقا

ٌٍ نبرل، تعدل عٔ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ   ٚقتٓا اؿايٞ بؾه

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -ب/ ايتشًٌٝ               ز         أ/ ايٛفـ         

/ اـٝا١ْ ايّظٚد١ٝ ايّتٞ ًٜذأ إيٝٗا ايعزٜزٴ َٔ ا٭طٚاز رٕٚ اـِٛف َٔ اهلل تعاىل، ٚعزّ ٚدٛر ٚاطٍع رٜين عٓز ايّظٚز أٚ 20

ٍِ أٚ اعتدزاّ ايّظٚز ٭عًٛب ايعٓ ـ يف بٝت٘، اسز ايعٛاٌَ املغبب٘ يًط٬م تعدل ايّظٚد١، ٚايّتكقرل يف أسز ٚادبات املٓظ

 عٔ أٟ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

ّٓعض٠ ايّغ١٦ٝ ايّتٞ ٜٓعضٖا اجملتُعٴ إىل املضأ٠ املط21ً ك١، اصتؿاع ْغب١ / اسا اعتُض ْغب١ اصتؿاع ايط٬م تكع ايّظٚد١ يف اي

 أطؿاٍ ايؾٛاصع تعدل عٔ ا٣ اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ 

 ايتٓب٪ -ايتؿغرل              ر -أ/ ايٛفـ                  ب/ ايتشًٌٝ               ز

 ة رصاع١ ظاٖض٠ ايعٓـ ا٫عض٣ َت٢ بزأت َٚز٣  اْتؾاصٖا . ٜعدل ٖشا عٔ اسز اٖزاف عًِ ا٫دتُاع ٖٛ 22

 ايتشهِ بايعٛاٖض                ٚفـ ايعٛاٖض               تؿغرل ايعٛاٖض              ايتٓب٪ بايعٛاٖض 

 ة  َعضؾ١ عبب اعتدزاّ ايؾباب يًغذا٥ض ا٫يهذل١ْٝٚ ٜعدلٖشا عٔ اسز اٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٛ  23

 ض              ايتٓب٪ بايعٛاٖض ايتشهِ بايعٛاٖض                ٚفـ ايعٛاٖض               تؿغرل ايعٛاٖ

 ة نؾـ ايكٛاْني ايت٢ ؼهِ اجملتُع ا٫ْغا٢ْ عٝعٝٓٓا ؾ٢ صعِ َقرلْا ٜعدل ٖشا عٔ اسز اٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٛ  24

 ايتشهِ بايعٛاٖض                ٚفـ ايعٛاٖض               تؿغرل ايعٛاٖض              ايتٓب٪ بايعٛاٖض 

 اتٓا ي٬ؾنٌ ؾ٢ ظٌ ايتػرلات املتغاصع١ . ٜعدل ٖشا عٔ اسز اٖزاف عًِ ايٓؿػ ٖٛ ة بٛععٓا تؾهٌٝ سٝ 25

 ايتشهِ بايعٛاٖض                ٚفـ ايعٛاٖض               تؿغرل ايعٛاٖض              ايتٓب٪ بايعٛاٖض 

 دتُاع ة خطط ا٫ف٬ح ٚايت١ُٝٓ يًُذتُع ع٢ً اعاؼ عًِ متجٌ ايٛظٝؿ١  .......... يعًِ ا٫ 26

 ايع١ًُٝ                    اجملتُع١ٝ                    ايتطبٝك١ٝ                    ايٓعض١ٜ    

 ؼ :ٖٓاى ايعزٜز َٔ املؾه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع املقضٟ  )َؾه١ً ايعٓٛع٘ (

 طبل خطٛات املٓٗر ايعًُٞ ع٢ً  ٖشٙ املؾهً٘

 اْٞ َٓٗا اجملتُع املقضٟ  )َؾه١ً أطؿاٍ ايؾٛاصع   (ؼ:  ٖٓاى ايعزٜز َٔ املؾه٬ت اييت ٜع

 طبل خطٛات املٓٗر ايعًُٞ ع ٖشٙ املؾهً٘

 ؼ:ٖٓاى ايعزٜز َٔ املؾه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا اجملتُع املقضٟ  )َؾه١ً اهلذضٙ َٔ ايضٜـ يًشنض(

 طبل خطٛات املٓٗر ايعًُٞ ع ٖشٙ املؾهً٘
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 اجملتُع املقضٟ  )َؾه١ً اصتؿاع ْغب١ ايط٬م( ؼ:ٖٓاى ايعزٜز َٔ املؾه٬ت اييت ٜعاْٞ َٓٗا

 طبل خطٛات املٓٗر ايعًُٞ ع٢ً  ٖشٙ املؾهً٘

 ملعضؾ١ سذِ ا٫عض٠ يف اجملتُع املقضٟ َا املٓٗر املغتدزّ يزصاع١ ٖشا ايٓٛفٛع  َٚا اهلزف َٓ٘،؟      ؼ: 

 ؼ: رصاع١ تعاطٞ املدزصات يف اجملتُع َا املٓٗر املغتدزّ :

 رصاع١ اؿاي١                  املغح                      املٓٗر ايتاصىٞ                    ايٛفؿٞ               

 ؼ: اٚدز اخت٬ؾني بني َٓٗر املغح ا٫دتُاعٞ ٚاملٓاٖر ا٫خضٟ.؟

 ؼ: َٓٗر باَانٓ٘ بقٛص٠ نبرل٠ تٛمٝح دشٚص اؿٝا٠ املعافض٠ اؿزٜج٘ 

 ايتاصى٢ ( _املغح ا٫دتُاعٞ  _ع٘ اؿاي٘ )رصا              

 ؼ : ٜعز ابٔ خًزٕٚ َؿهض عبل عقضٙ ؟؟          )ٚدٛب قٝاّ ايعُضإ عٓز ابٔ خًزٕٚ(

 ؼ: يزصاع١ ظاٖض٠ عظٚف ايؾباب ايعضبٞ عٔ قضا٠٤ ايهتب ؾايباسح ٜعتُز ع٢ً َٓٗر خال يف رصاع١ ايعاٖض٠:

 صاع١ اؿاي١                  املغح ايعاّ                            املغح اـالايٛفؿٞ                     ر              

 ؼ: دغز َقارص املٓٗر ايتاصىٞ َٔ خ٬ٍ رصاعتو ٫بٔ خًزٕٚ؟  

 ؼ: ؾ٢ رصاع١ سا٫ت َجٌ ا٫مضاف ا٫خ٬ق٢ ٜغتدزّ :

 املغح ا٫دتُاع٢                  نٌ َا عبل            املٓٗر ايتاصى٢                 رصاع١ اؿاي١                         

ؼ: ايتنأَ ا٫دتُاع٢ عٓز رٚصناِٜ َبعج٘ ؾ٢ اجملتُعات ايبغٝط١ ا٫تؿام.. بُٝٓا َبعج٘ ؾ٢ اجملتُعات ا٫نجض 

  تعكٝزا ا٫خت٬ف ٚا٫ستٝاز اىل ايتهاٌَ ٌٖ تتؿل اّ ٫ ٚملاسا    

تعُُٝات بٌ ًٜذأ ايٞ رصاع٘ ايغًٛى ايباصط يف ايؿضر ٚاعتكقا٤ املعًَٛات  ؼ: ٫ ٜتذ٘ ايباسح ا٫دتُاعٞ ايٞ ٚمع

 عٓ٘. ايٞ اٟ َٓٗر تؾرل ٖشٙ املكٛي٘؟                                  

ؼ : ٜتؿل نْٛت َع بٔ خًزٕٚ ؾ٢ ايٓعض اىل ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ايكِٜٛ امنا ؼهُ٘ قٛاْني ثابت٘ يٛقت طٌٜٛ ْغبًٝا 

 س٬ٍ ٚايتذزٜز. فح خطأَع رٜٓا١َٝ ا٫

 ؼ : نٝـ تجبت إ ابٔ خًزٕٚ ٖٛ امل٪عػ اؿكٝكٞ يعًِ ا٫دتُاع

ؼ :ع٢ً ايضغِ َٔ إٔ ابٔ خًزٕٚ ٜعز َٔ َ٪عغني عًِ ا٫دتُاع ٖٚٛ ٜعز َٔ ايعًّٛ اٱْغا١ْٝ إ٫ أْ٘ اٖتِ باؾاْب 

 ايع٢ًُ ؾ٢ رصاعت٘ ريٌ؟              

قزصٟ املٓٗر ايتاصىٞ يف تاعٝغ٘ يعًِ ايعُضإ ايبؾضٟ فغزا ٖشٜٔ ؼ: اعتٓتر نٝـ اعتُز ابٔ خًزٕٚ ع٢ً َ

 املقزصٜٔ عٓز ابٔ خًزٕٚ

 

ؼ : انتؾـ ابٔ خًزٕٚ َا يف نتب امل٪صخني َٔ قبً٘ ايهجرل َٔ املػايطات ٚا٫ناسٜب ؾُا ايطضم ٚايٛعا٥ٌ اييت 

 عاعزت٘ ع٢ً سيو؟

يًٛفٍٛ اىل ٖشٙ ايٓتٝذ١ عُز ايباسجٕٛ َٔ عًِ ؼ : ٜٓدؿض عزر مشاٜا سٛارخ ايغرل باعتدزاّ سظاّ ا٫َإ 

 ا٫دتُاع اىل َٓٗذني اثني اسنضُٖا َع ايتٛمٝح؟                 

 ؼ : ابٔ خًزٕٚ عبل عقضٙ بضٖٔ ع٢ً سيو يف م٤ٛ َا رصعت.؟      

تٛفٌ اىل ؼ : اغًب١ٝ ؽباب ايكاٖض٠ ٜغتدزَٕٛ ايؿٝغبٛى نٝـ مت رصاع١ ٖشٙ اؿاي١ يف عًِ ا٫دتُاع ٚنٝـ مت اي

 ٖشٙ ايٓتٝذ١ ؟؟؟

اعتط٬ع اصا٤ ايٓاؼ سٍٛ -ؼ : اٟ َٓٗر َٔ َٓاٖر عًِ ا٫دتُاع َٓاعب يزصاع٘ نٌ َٔ)سا٫ت َٔ اطؿاٍ ايؾٛاصع

 تاصىٞ( –َغح  –رصاع٘ ايتعًِٝ يف َقض اثٓا٤ سهِ قُز عًٞ(     )ساي٘ -َٓعَٛ٘ ايجاْٜٛ٘ ايعاَ٘ اؾزٜزٙ

 إدضا٤ ا٫ْتدابات؟   يزصاعتٗا ؾُا ٖٛ املٓٗر املغتدزّ ؾ٢ؼ : يهٌ ظاٖض٠ ؾ٢ اجملتُع َٓٗر خال 
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 ؼ : رصاع١ تؾضر ا٫طؿاٍ يف اجملتُع هغز اسز رعا٥ِ املٓٗر ا٫دتُاعٞ 

 ايٛفـ  -

 ايتؿغرل  -

 ايتٓب٪ -

 رصاع١ ايعاٖض٠ -

 ؼ :عًِ ا٫دتُاع مل ٜٓؾأ َٔ ؾضاؽ ريٌ ؟                    

 ؼ: ٚد٘ ابٔ خًزٕٚ صعاي٘ يًباسح ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع؟؟ٚمح؟    

 ؼ : اٚدز اخت٬ؾني بني َٓٗر املغح ا٫دتُاعٞ ٚاملٓاٖر ا٫خضٟ.؟

 ؼ : اعط َجاٍ يعاٖضٙ ٚطبل عًٝٗا قٛاْني ايجبات ٚايٓعاّ ٚقٛاْني اؿضن٘ ٚايتػرل عٓز نْٛت؟

ْتؾاص ظاٖض٠ ايط٬م ٜعٛر اىل اصتؿاع تهايٝـ املعٝؾ١ طبل ؼ : تٛفًت ١٦ٖٝ َٔ ايباسجني ا٫دتُاعٝني اىل إ اعباب ا

 اٖزاف املٓٗر ا٫دتُاعٞ يف ٖشا املجاٍ؟

اصتهب دض ١ قتٌ ٚمت اٜزاع٘ باسز َٛعغات صعاٜ٘ ا٫سزاخ ٚعٓز ٚمع٘ باملٛعغ٘ ٚدز اْ٘ صاؾض  ؼ : طؿٌ

 اؿزٜح َع اٟ ؽدك اٚ ايتعاٌَ َع ا٫خضٕٚ ؾُا ٖٛ املٓٗح ا٫دتُاعٞ ايشٟ ٜتبع٘ ايباسح ا٫دتُاعٞ هلشٙ اؿاي٘؟        

ٚتعتدل املها١ْ ٚايزٚص َٔ اسز رعا٥ِ ايبٓا٤  ؼ : يزصاع١ اجملتُع ؾايباسح قتاز اىل ايتعضف ع٢ً رعا٥ِ بٓا٥٘

 ا٫دتُاعٞ نٝـ ػغزُٖا يف اسز صداٍ ايتعًِٝ يف فتُعو ؟؟؟

 ؼ : ٜٗزف عًِ ا٫ستُاع اىل : 

 ايتٛفٌ يًكٛاْني اييت ؼهِ اجملتُع                   فٝاغ١ ايكٛاْني -

 سٌ املؾه٬ت               تػٝرل ايكٛاْي                                            -

 ؼ :يزصاع١ ظاٖض٠ عظٚف ايؾباب ايعضبٞ عٔ قضا٠٤ ايهتب ؾايباسح ٜعتُز ع٢ً َٓٗر خال يف رصاع١ ايعاٖض٠:

 ح اـالايٛفؿٞ                                رصاع١ اؿاي١                           املغح ايعاّ                                 املغ

 : َٓٗر ٜعتُز ع٢ً رصاع١ اسز ايكطاعات يًٛفٍٛ إىل اعتٓتاز َعني؟          ؼ

 ؼ : ٜٗزف عًِ ا٫دتُاع ايٞ تأٌٖٝ ايطايب يًعٌُ َغتكب٬. ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى؟

 ؼ : َعضؾ١ افٌ ايعٛاٖض ٫ ٜهتٌُ إ٫ مبعضؾ١ َامٝٗا؟                          

 عًّٛ ايتطبٝك١ٝ سزر َٛقؿو ايٓكز٣؟ؼ : ٫ هٔ اعتباص عًِ ا٫دتُاع َٔ اي

 ؼ : طبل اٖزاف املٓٗر ايعًُٞ عًٞ ظاٖضٙ اهلذضٙ َٔ ايضٜـ ايٞ املزٕ؟

ؼ : قٌٝ يٓابًٕٝٛ ا٣ سقٕٛ ايؾضم ا٫ع٢َ٬ فعب٘ ع٢ً ؾضْغا ،قاٍ ا٭َٗات ايقاؿات َٔ خ٬ٍ ايعباص٠ َٝظ٣ رٚص 

 ٚاُٖٝ٘ ا٭عض٠ ؾ٢ عًُٝ٘ ايتٓؾ١٦ ا٫دتُاع١ٝ؟

 ا٫دتُاع٢ ؾهض سزٜح ايٓؾأ٠ سًٌ ؟ؼ : ٜعزايؿهض 

 ؼ : ٜٛدز تبآٜت بني ْٛعٞ يًذُاع١ ا٫دتُاع١ٝ ٚمح؟

 ؼ : اعط٢ َجاٍ َٔ عٓزى ٜٛمح اٖزاف املٓٗر ايع٢ًُ ؾ٢ عًِ ا٫دتُاع؟     

 %َٔ ايٓاخبني ٜ٪نزٕٚ سل املضا٠ يف خًع طٚدٗا َا املٓٗر املعتُز يف رصاع١ ايعاٖض٠ ؟80 ؼ : 

 ٜهؿ٢ ينبط ايغًٛى ا٫ْغا٢ْ بضٖٔ مبجاٍ؟ ؼ : ايكإْٛ ٚسز٠ ٫

 ؼ : ملعضؾ١ سذِ ا٫عض٠ يف اجملتُع املقضٟ َا املٓٗر املغتدزّ يزصاع١ ٖشا ايٓٛفٛع َٚا اهلزف َٓ٘،؟ 

 ؼ : ا٫طاص ايتٓع٢ُٝ ايعاّ ايش٣ ٜٓزصز ؼت٘ ايغًٛى ا٫دتُاع٢ ٜغ٢ُ 

 اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ        ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢      ايزٚص ا٫دتُاع٢                 املها١ْ ا٫دتُاع١ٝ       
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 ؼ:مجاع١ ا٫قضإ َٔ ٚسزات ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ ٚمتجٌ اسز٣ 

 اـقا٥ك                  ا٫رٚاص                           املهْٛات                      ايٛظا٥ـ

ؼ:صدعت اىل اصض ايٛطٔ بعز عؿض طٌٜٛ ؾٛدزت تػرلات ؾ٢ ْعاّ ايتعًِٝ َجٌ اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا ٜزٍ سيو ع٢ً 

 ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ سٝح 

 اـقا٥ك                      ا١ُٖٝ٫                 املهْٛات                      املهاْات

 ْتٝذ١ دٗٛر اؼار ايهض٠ ٜعدل سيو عٔ ايبٓا٤ ا٫دتُاع٢ َٔ سٝح  ؼ:ؾٛط ؾضٜل نض٠ ايغ١ً ؾ٢ ْٗا٢٥ نأؼ ايعامل

 اـقا٥ك                      ا١ُٖٝ٫                 املهْٛات                      املهاْات

 ؼ: َٓتدب نض٠ ايكزّ ٜعز مجاع١ ادتُاع١ٝ 

 ؾضع١ٝ                         دٖٛض١ٜ اٚي١ٝ                                ثا١ْٜٛ                     

 

 ؼ: ْكاب١ ا٫طبا٤ تعز مجاع١ ادتُاع١ٝ 

 اٚي١ٝ                     ثا١ْٜٛ                                ؾضع١ٝ                          دٖٛض١ٜ 

 ؼ:ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً 

o ) فُٛع١ ػُعٗا صٚابط ٚقِٝ ٚاٖزاف َؾذلن١( 

o  ٜعدل عٓٗا بٓشٔ ()مجاع١ 

o ) مجاع١ ٜؾذلى ؾٝٗا ايؿضر يتشكٝل َقاحل ؽدق١ٝ( 

 ؼ : َؾه٬ت ايعٌُ تظٜز ا٫ْؿعاٍ راخٌ ا٫عض٠ ..طبل مبجاٍ 

 ؼ :يٝػ ا٣ ػُع بؾض٣ ٜعز مجاع١ ادتُاع١ٝ ...ْاقؿ باَج١ً َٔ عٓزى 

 ؼ : ريٌ مبجاٍ َٔ عٓزى ع٢ً :

 فُٛع١ ايع٬قات املٓع١ُ ايت٢ ؼهُٗا قِٝ َٚعاٜرل ثابت 

 ايٛمع ا٫دتُاع٢ ي٬ؾضار ؾ٢ اجملتُع 

 ايٛمع ا٫دتُاع٢ ايش٣ ٜٓتكٌ يًؿضر ْتٝذ١ اْتُا٥٘ ؾُاع١ َع١ٓٝ 

 ايٛمع ا٫دتُاع٢  املهتغب يًؿضر 

 ١َُٗ ايؿضر راخٌ اؾُاع١ ا٫دتُاع١ٝ 

 َٗاّ نٌ ؾضر .طبل مبجاٍ ع٢ً سيو   ؼ:تكغِ ٚايزتو ايعٌُ راخٌ املٓظٍ ٚؼزر
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